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Het PAKT, netwerk volwassenen GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, 

zoekt voor zijn Netwerkpunt  

een deeltijdse medewerker (0,50 VTE; contract onbepaalde duur) 

een deeltijdse medewerker (0,80 VTE; vervangingscontract) 

 
 

 

Je opdracht 

Aan de hand van verzamelde databases ga je vraag en antwoord met elkaar verbinden op 

het vlak van: 

 oriëntatie van (complexe) zorgvragen binnen de geestelijke gezondheidszorg  

 deskundigheidsbevordering 

 

Je functie 

Je functie m.b.t. oriëntatievragen 

 Je informeert hulp- en dienstverleners die minder bekend zijn met het GGZ-aanbod en 

biedt opties aan bij hun zoektocht naar de juiste zorgmodule. 

 Je gaat actief op zoek naar de mogelijkheden voor cliënten met een complexe multipele 

problematiek die moeilijk een plaats vinden in het zorgaanbod. 

 Je signaleert knelpunten binnen het zorgaanbod. 

 

Je functie m.b.t. deskundigheidsbevordering 

 Je houdt het aanbod van vorming, psycho-educatie, intervisie en supervisie up to date en 

bevordert de deskundigheidsuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheid over 

de diverse zorglijnen heen. 

 Je bevordert de toegankelijkheid van het regionaal vormingsaanbod en verbindt het 

vormingsaanbod met de vragen. 

 Je bevordert informatie-uitwisseling over en kennismaking met het aanbod rond bepaalde 

thema’s via ontmoeting. 

 Je werkt mee het vormingsaanbod binnen Het PAKT uit (bv. vorming nieuwe 
medewerkers, pakket voor huisartsen, …) en kunt dit ook geven in duo met anderen. 

 

Je profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting. 

 Je bent vertrouwd met de GGZ-sector, welzijnssector en eerste lijn. 



 Je hebt een globaal zicht op de sociale kaart.  

 Je kunt vlot mondeling en schriftelijk communiceren. 

 Je bent bedreven in het uitbouwen van netwerken. 

 Je staat open voor feedback en streeft naar optimalisering en vernieuwing. 

 Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van het netwerk Het PAKT 

(www.pakt.be). 

 Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid om eigen vervoermiddelen te gebruiken 

voor werkopdrachten. 

 

Ons aanbod 

 Een contract van onbepaalde duur voor de vacature van 0,50 VTE (snelle 

indiensttreding) 

 Een contract van bepaalde duur voor de vacature van 0,80 VTE (juli 2020 tot en met 

januari 2021) 

 Een inhoudelijk uitdagende functie midden een boeiende evolutie in de sector van de 

geestelijke gezondheidszorg 

 Verloning IFIC functiecategorie 14. 

 Standplaats: Oude Abdij, Drongen  

 

De selectieprocedure 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV voor 5 maart 

naar Ilse De Neef via ilsedeneef@pakt.be. Vermeld duidelijk of je solliciteert voor de 

vacature van 0,50 VTE of van 0,80 VTE. 

Voor meer informatie over de inhoud: ilsedeneef@pakt.be of 0490 44 59 53. 
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