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RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 



1. Algemeen kader 

Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren werd in de 

zomer van 2015 opgericht in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen 

en jongeren. Bru-Stars brengt Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire diensten samen die 

werken met kinderen en jongeren. De volgende zorgprogramma’s worden ontwikkeld:  

- Zorgprogramma Crisis 
- Zorgprogramma Langdurige zorg (Care) 
- Zorgaanbod Dubbeldiagnose 
- Zorgprogramma Crosslink – intersectorale consult en liaison 
- Zorgprogramma Connect – vroegdetectie en -interventie 
- Zorgprogramma Outreach Geestelijke Gezondheid.  

 

Om de teams van deze verschillende zorgprogramma’s alsook onze partners te ondersteunen in hun 

zoektocht naar het versterken van de participatie van kinderen en jongen en hun context, zoeken we 

een “Participatiecoach” waarvan de competenties in dit document toegelicht worden. 

 

2. In te vullen functie 
- Functie “Participatiecoach”, 0.5 VTE – contract van onbepaalde duur  

 

3. Beschrijving van de functie, het profiel en de 

arbeidsvoorwaarden 
3.1 Situering 

Door kinderen, jongeren en hun context te zien als actieve deelnemers aan de zorg en door hen meer 
inspraak te geven, kan men betere, meer aangepaste antwoorden formuleren op zorgvragen en kan 
in het algemeen de toegankelijkheid, de kwaliteit en de doeltreffendheid van de GGZ verbeteren1. Het 
standpunt en de stem van kinderen en jongeren is even relevant en evenwaardig als dat van hun 
ouders, van (behandelende) hulpverleners en van beleidsmakers.  
 
Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond participatie van kinderen en 
jongeren in de GGZ en het tussentijds rapport van het pilootproject van FOD Volksgezondheid2, ligt de 
focus in de volgende fase van het project op de concrete implementatie van participatie van kinderen, 
jongeren en hun context in de GGKJ-netwerken.  
 

 
1 Advies Hoge Gezondheidsraad (HGR) i.v.m. participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van de GGZ (2019)  
2 Volgend op het advies van de HGR lanceerde FOD Volksgezondheid in kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 

voor kinderen en jongeren in 2019 een pilootproject om effectieve participatie en inspraak van kinderen, jongeren en hun 
context binnen de GGKJ-netwerken te versterken en te optimaliseren. Naast een definitie en een conceptueel kader worden, 
op basis van een literatuurstudie en een stakeholdersbevraging, een aantal opportuniteiten en moeilijkheden alsook de 
voornaamste noden en aanbevelingen m.b.t. participatie van kinderen, jongeren en hun context in de GGZ overzichtelijk in 
kaart gebracht.  
Link naar het tussentijds rapport van het pilootproject ‘Participatie van kinderen, jongeren en hun context in de netwerken 
geestelijke gezondheid’  

https://www.psy0-18.be/index.php/nl/participatie


We willen effectieve participatie en actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context in 

de geestelijke gezondheidszorg versterken en optimaliseren. Bovendien willen we de bewustwording, 

de kennis en de toepassing van participatie van kinderen, jongeren en hun context bij alle betrokken 

actoren verbreden en uitbreiden.  

3.2 Beschrijving van de functie 

De participatiecoach werkt binnen het netwerk Bru-Stars een concreet actieplan uit omtrent volgende 
thema’s:  

• Informatie over geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidsproblemen en het GGZ-
aanbod op een kindvriendelijke en toegankelijke manier ter beschikking stellen t.a.v. kinderen, 
jongeren en hun context (incl. de respectievelijke verenigingen).  

• Acties die kinderen, jongeren en hun context aanmoedigen en ondersteunen in het uiten van 
hun mening bij overleg en besluitvorming die hun geestelijke gezondheid aan gaan.  

• Initiatieven die een actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context realiseren 
in de organisatie en besluitvorming van het GGKJ-netwerk waardoor zij op een actieve manier 
kunnen bijdragen aan de totstandkoming, de voortgang, de afronding én de evaluatie van een 
kindvriendelijke GGZ op:  

o Microniveau: kinderen, jongeren en hun context nemen deel aan de besluitvorming 
rond hun behandelverloop. (individueel hulpverleningstraject)  

o Mesoniveau: kinderen, jongeren en hun context worden actief betrokken in de 
organisatie van het hulpverleningsdesign, de geleverde zorg, de evaluatie en de 
feedback op de verleende zorg, hulp en diensten. (organisatie en netwerk)  

o Macroniveau: kinderen, jongeren en hun context krijgen een plaats en formuleren 
aanbevelingen t.a.v. de bevoegde beleidsinstanties.  

• Initiatieven die de bewustwording, de kennis en de toepassing van participatie van kinderen, 
jongeren en hun context bij de partners van het GGKJ-netwerk binnen het brede domein van 
de geestelijke gezondheid versterken.  

 
In samenwerking met FOD Volksgezondheid wordt een werkgroep participatie van kinderen, jongeren 

en hun context gecreëerd die ressorteert onder het COMGGKJ. Deze werkgroep heeft als doelstelling 

om de lerende netwerken te ondersteunen via het exploreren, ontwikkelen en toepassen van 

methodes en technieken om participatief werken binnen het GGKJ-netwerk te realiseren, te promoten 

en structureel te verankeren.  

Binnen het kader van het centrale vormingsplan en de lerende netwerken, worden methodes, 

technieken en (innovatieve) praktijken van participatie geïmplementeerd en ervaringen uitgewisseld. 

Hiertoe organiseert de participatiecoach, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het 

COMGGKJ, studiedagen, vorming, supervisie en intervisie zowel binnen het GGKJ-netwerk als 

overkoepelend tussen GGKJ-netwerken.  

De participatiecoach voert deze opdrachten uit in nauwe samenwerking met de netwerkcoördinatie, 

het netwerkcomité en de verschillende partners van het GGKJ-netwerk. De participatiecoach maakt 

deel uit van het netwerkcomité en neemt deel aan de overlegmomenten van dit comité. 

 

3.3 Functieprofiel 



Specifieke competenties nodig voor de functie:  

- Bachelor of Master (Sociaal ingenieur, Antropologie, Volksgezondheid, Geestelijke 

Gezondheid, Journalistiek, Communicatie, Gespecialiseerde opvoeder …) 

- Relevante ervaring van minimum 3 jaar 

- Goede mondelinge en geschreven kennis van het NL en het FR 

- Het Netwerk voor Kinderen en jongeren kennen (of bereid zijn om hier kennis van te nemen) 
en minstens instemmen met de visie ontwikkeld door het Nieuwe beleid zoals verduidelijkt in 
de gids « Naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren » en het 
Brussels Netwerk Bru-Stars. 

- Kennis rond multiculturele vragen is een pluspunt 

- Optimaal gebruik maken van Office en communicatie-instrumenten 
- In staat zijn om prioriteiten te stellen bij taken en om zelfstandig en verantwoordelijk te 

werken aan verschillende projecten tegelijkertijd. 

Algemene competenties voor de functie: 

- Goede presentatie, 

- Autonomie en zin voor initiatief, 
- Goede organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden, 
- Aanpassingsvermogen, 
- Goede communicatieve en redactionele vaardigheden, 

- Autonomie,  

- Serieus,  

- Flexibiliteit,  

- Proactief werken,  

- Gevoel voor prioriteiten,  

- Mogelijkheid om zichzelf te evalueren,  

- Open geest, 

- Vermogen om in team te werken, 
- Dynamisme, 
- Enthousiasme, 
- Affiniteit met de leefwereld van kinderen en jongeren en de geestelijke gezondheid. 

 
 

3.4 Arbeidsvoorwaarden 

• De voorziene werktijd is 0.5 VTE (19u) – contract van onbepaalde duur  

• Het netwerk geeft de voorkeur aan het aanwerven van medewerkers 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. De 

verloning zal in verhouding staan tot het diploma, de ervaring en op basis van discussie met 

de werkgever. 

• Terugbetaling verplaatsingsonkosten 

• Mogelijkheid tot vorming 

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

• Flexibiliteit op vlak van uurrooster en de mogelijkheid om te werken op afstand zijn een 
voordeel 

• Stimulerende werkomgeving 



 

4. Rekruteringsprocedure voor de functie van Referent 

Participatie  

Gelieve uw Curriculum Vitae en uw motiveringsbrief over te maken op het volgende e-mailadres: 

k.coppens@bru-stars.be  

Meer informatie: k.coppens@bru-stars.be of 0474/42.60.77 

Onmiddellijke indiensttreding, indien mogelijk. 
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