
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRU-STARS 

RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

     REKRUTERINGSPROCEDURE TEAM 
ORGANISER VAN HET MOBIEL TEAM 

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

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBELEID 
VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 



1. Algemeen kader 

In het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid en de zorgprogramma’s in de geestelijke 

gezondheidzorg, zich direct inschrijvend binnen het kader van de activiteiten ontwikkeld door het 

Brusselse netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zoeken wij een team 

organiser voor het mobiel team van het netwerk Bru-Stars wiens competenties in dit document 

toegelicht worden. 

 

De programma’s crisis- en langdurige zorg worden uitgedacht binnen een globaal en transversaal 

perspectief. Het nieuwe aanbod voor crisis- en langdurige zorg is mobiel en flexibel, schrijft zich in 

binnen het reeds bestaande aanbod en optimaliseert de samenwerking met en de nabijheid tot 

andere zorgsectoren. Het betreft m.a.w. geen op zichzelf staande hulpvorm, maar een 

complementaire werking aan de reeds bestaande diensten die vooral nuttig kan zijn om trachten 

tegemoet te komen aan de tot nu toe onbeantwoorde behoeften en om de rijkheid aan en variëteit 

van reeds bestaande diensten aan te vullen. 

 

2. In te vullen functie 

Team organiser van het mobiel team van het netwerk Bru-Stars (0.5 VTE) 

 

3. Beschrijving van de functie, het profiel en de 

arbeidsvoorwaarden 

Jobtime :  

- We openen een functie van « team organiser » onder supervisie van de verantwoordelijke 

artsen.  

- Idealiter werkt de « team organiser » van het mobiele crisis- en langdurig zorgteam 

gedurende een deel van zijn werktijd ook met jongeren en hun families: voltijds in dienst bij 

Bru-Stars (halftijds klinisch werk en halftijds « team organiser »). 

Bovendien staat hij/zij in voor de volgende specifieke taken:  

- Zorgen voor de samenhang van de teams, zowel op functioneel als klinische vlak. 

- Zorgen voor de goede organisatie van de klinische en organisatorische teamvergaderingen, 

alsook voor het plannen van intersectorale afspraken.   

- Coördineren van de uurroosters en het verlof van de teamleden.  



- Superviseren van de organisatie van de verplaatsingen. 

- Zorgen voor de organisatie van de dossiers.   

- Een bevoorrecht tussenpersoon zijn voor de verantwoordelijke artsen.  

- Verantwoordelijk voor het opstellen van het activiteitenverslag van het mobiel team.  

Profiel:   

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

(psycholoog, maatschappelijk werker, opvoeder, verpleger…).  

- 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.  

- Een psychotherapie opleiding betreft een echt pluspunt. 

- 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 noodzaak.  

Arbeidsvoorwaarden 

- Idealiter werkt de « team organiser » van het mobiele crisis- en langdurig zorgteam 

gedurende een deel van zijn werktijd ook met jongeren en hun families: voltijds in dienst bij 

Bru-Stars (halftijds klinisch werk en halftijds « team organiser » (38u = 1 VTE)). 



- Het werk uitvoeren in samenwerking met een tweede team organiser (0.5 VTE). 

- 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, wat bijvoorbeeld overeenkomt met de functie van 

hoofdverpleegkundige binnen een ziekenhuis; minimaal barema IF-IC: categorie 14).  

- Terugbetaling verplaatsingsonkosten 

- Klinische supervisie wordt 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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