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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) 

 
 

 

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. De regie over de hulpvraag 

blijft bij hen. 

 Je signaleert knelpunten binnen het zorgaanbod aan de netwerkcoördinator. 

 

Je functie m.b.t. deskundigheidsbevordering 

 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 aan het organiseren van de intersectorale intervisie binnen verschillende 

regio’s van Het PAKT. 

 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 beschikt over een parate kennis van het aanbod van de GGZ-sector, welzijnssector en 

eerste lijn binnen het werkingsgebied van Het PAKT. 

 Je kunt vlot mondeling en schriftelijk communiceren. 

 Je bent bedreven in het uitbouwen van contacten. 

http://www.pakt.be/initiatieven-van-het-pakt/netwerkpunt


 

 

 Je bent organisatorisch sterk en kan goed schakelen tussen verschillende opdrachten. 

 Je bent flexibel in het opnemen van nieuwe taken om in te spelen op evoluties binnen het 

netwerk. 

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

 Je staat open voor feedback. 

 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 bij de promotor van Het PAKT (GGZ Philippus Neri 

Meetjesland). 

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

geestelijke gezondheidszorg. 

 Je werkt in duo met een directe collega. Jullie kunnen aanleunen en terugvallen op het 

assessmentteam van Het PAKT. 

 Verloning IFIC functiecategorie 14. 

 Standplaats: Karus, campus Melle  

 

 

De selectieprocedure 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV voor 9 april 

naar Ilse De Neef, netwerkcoördinator via ilse.deneef@pakt.be.   

Voor meer informatie over de inhoud kan je terecht bij de coördinator van het 

assessmentteam: els.sinove@pakt.be of 0472 02 03 39. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 17 april. 
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