
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRU-STARS 

RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

     REKRUTERINGSPROCEDURE  
MEDEWERKER VROEGDETECTIE EN         

-INTERVENTIE VAN HET NETWERK BRU-
STARS IN HET KADER VAN HET NIEUWE 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID 
VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 



1. Algemeen kader 
 

Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 

jongeren (zie www.psy0-18.be) door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. 

Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden 

van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context.  

In het kader van de programma Bru-Stars Connect (vroegdetectie en -interventie) van het Brussels 

netwerk geestelijke gezondheidszorg Bru-Stars, zijn we op zoek naar een medewerker vroegdetectie 

en -interventie wiens competenties in dit document toegelicht worden.  

 

2. In te vullen functie 

Medewerker voor het programma Bru-Stars Connect (vroegdetectie en -interventie) van het netwerk 

Bru-Stars: 

- Doelgroep 0-3 jaar of 10-15 jaar (1 VTE) 

 

3. Beschrijving van de functie, het profiel en de 

arbeidsvoorwaarden 

De missie van het programma Bru-Stars Connect: 

Bru-Stars Connect wil snel en tijdig hoog risicosituaties (gedrag en context zijn risicovol, maar 

voldoen niet aan de diagnostische drempel) die kunnen evolueren naar een ernstig geestelijk 

gezondheidsprobleem bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest detecteren (vroegdetectie) en hierop laagdrempelig en kortdurend interveniëren, zelfs 

indien er geen specifieke hulpvraag is van het kind of de jongere. De focus ligt op kwetsbare groepen 

en mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. 

Bru-Stars Connect wenst dusdanig ontwikkelingsstoornissen zo vroeg mogelijk te detecteren om zo 

K&J zo snel mogelijk te begeleiden.  

  
De rollen en functies van de medewerkers vroegdetectie en -interventie van Bru-Stars:  

1) Screening en preventie van de crisis/reageren alvorens de situatie verergert  

a. “Supervisie”: Een steunfiguur die kan opgebeld worden door de verschillende 

Brusselse diensten die in contact komen met deze doelgroepen en nood hebben aan 

raad of advies. 

b. Indien nodig, kunnen de referenten ook naar het kind/de jongeren en zijn/haar context 

toegaan. 

2) Vorming en sensibilisering van eerstelijnsactoren (onderwijs, huisartsen, vroedvrouwen…)  

http://www.psy0-18.be/


3) Cartografie van het aanbod: ondersteunen van de Crosslink-referenten die deze opdracht 

hebben 

 

Profiel:   

- In bezit zijn van een diploma (bachelor of master) met medisch-psycho-sociale oriëntatie 

- Minstens 3 jaar ervaring in het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg met kinderen 

en jongeren 

- Grote interesse om met anderen te werken en in professionele uitwisselingen.  

- Zich kunnen integreren in een multidisciplinair team.  

- Beschikken over zeer goede organisatorische vaardigheden en blijk geven van 

interpersoonlijke kwaliteiten.   

- Over relationele vaardigheden beschikken, zowel naar het doelpubliek, families als naar de 

netwerkpartners toe.  

- Goede kennis van het Brussels netwerk voor kinderen en jongeren, zowel binnen de 

geestelijke gezondheidszorg, als binnen de sociale sector, de sector Bijzondere Jeugdzorg, de 

gehandicaptensector, enz.,   

- Instemmen met de visie ontwikkeld door het Nieuwe beleid en verduidelijkt in de gids « Naar 

een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren » en openstaan voor de 

verschillende gehanteerde oriëntaties in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

- Goede computervaardigheden (Office, internet...).  

- Tweetalig FR/NL is een meerwaarde.  

 

De competenties van een medewerker vroegdetectie en -interventie van Bru-Stars:   

- In staat zijn om een situatie op een correcte wijze te analyseren, vertrekkende van een 

analyse van de behoeften, hulpbronnen/krachten en wensen van de patiënt en zijn context;  

- Een goede kennis hebben van de medisch-psychosociale context; 

- Een goede kennis hebben van de functies van de verschillende zorgaanbieders;  

- In staat zijn om goede relaties uit te bouwen met de zorgaanbieders;  

 

Arbeidsvoorwaarden: 

- Het werk uitvoeren in samenwerking met een team van vroegdetectie en -interventie 

medewerkers. 

- Het netwerk geeft de voorkeur aan het aanwerven van werknemers die reeds een 

institutionele verankering hebben. 



- De arbeidsvoorwaarden zullen bepaald worden door de paritaire commissies van de 

voorzieningen die medewerkers ter beschikking stellen van het Brusselse netwerk (maximaal 

barema IF-IC: categorie 16; minimaal barema IF-IC: categorie 14).  

- Terugbetaling verplaatsingsonkosten 

- Supervisie en intervisie worden voorzien  

- Mogelijkheid tot vorming 

- Het uurrooster is van maandag tot vrijdag, van 9.00u. tot 17.00u. voor 1 VTE (38u.) 

- Stimulerende werkomgeving 

 

4. Rekruteringsprocedure 

Gelieve uw curriculum vitae en uw motivatiebrief ten laatste op 31 maart 2020 over te maken op de 

volgende emailadressen : k.coppens@bru-stars.be en e.bergsoj@bru-stars.be  

 
Meer informatie: k.coppens@bru-stars.be en e.bergsoj@bru-stars.be  
 
Onmiddellijke indiensttreding is voorzien, indien mogelijk.  
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