FUNCTIEPROFIEL
Projectmedewerker Kwadraat (38/38)
Situering van de functie
In kader van hervorming geestelijke gezondheidszorg voorziet de federale overheid in de
terugbetaling van psychologische zorg, voor mensen met milde tot matige psychische
klachten. Klinisch psychologen of orthopedagogen kunnen eerstelijns en gespecialiseerde
psychologische zorg aanbieden: individueel of in groep; op zelfstandige basis of in loondienst
van een deelnemende organisatie.
Dit project kadert tevens in een ruimere opdracht, nl. de versterking van de eerstelijnsactoren
en -werking in functie van betere, nabije en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg. Voor
deze opdracht werden er door de overheid lokale coördinatoren aangesteld.
De zogenaamde RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’
bepaalt het kader en de voorwaarden.
Een deel van deze nieuwe ontwikkeling, nl. de collectieve activiteiten zoals vorming en
groepssessies, sluit aan bij het aanbod van het samenwerkingsplatform Surplus², gesitueerd
binnen het netwerk Kwadraat. Zo zien we dat het aanbieden van groepssessies binnen de
conventie in de lijn ligt van groepstrainingen en therapieën uitgewerkt binnen Surplus². Dit
samenwerkingsplatform zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en
voor professionele zorgverleners anderzijds. De ‘financiering van psychologische functies in
de eerste lijn’ heeft dan ook effect op het concept van Surplus² dat is uitgewerkt in vier pijlers:
• Lezingen voor het ruime publiek
• Vorming en informatiemomenten naar hulpverleners
• Groepstrainingen en –therapieën
• HerstelAcademie en herstelondersteunende activiteiten
Het aanbod ontwikkeld binnen Surplus² krijgt dus een plaats en wordt verbreed binnen deze
nieuwe ontwikkelingen. De ‘stuurgroep deskundigheidsbevordering en kennisdeling’ bewaakt
dit en volgt mee op.

Opdracht projectmedewerker
De projectmedewerker ondersteunt de lokale coördinator in zijn opdracht, m.n. de uitrol van
de psychologische functies in de eerste lijn. De projectmedewerker staat in voor de
operationele werking en opvolging, in nauwe samenwerking met en onder supervisie van de
lokale coördinator en de netwerkcoördinator
Je ondersteunt, rapporteert aan en volgt de stuurgroep op, die instaat voor het project.

De projectmedewerker
• staat in voor het ondersteunen van de implementatie van de eerstelijns en
gespecialiseerde psychologische zorg, die aangeboden wordt door geconventioneerde
klinisch psychologen en/of orthopedagogen. En dit volgens de overeenkomst die het
netwerk heeft afgesloten met het RIZIV.
• ondersteunt het ontwikkelen van aanbod binnen Surplus².
• staat in voor de administratieve opvolging van taken, die essentieel verbonden zijn met de
terugbetaling psychologische zorg en Surplus².

Resultaatsgebieden
Resultaatsgebied 1: ondersteuning en opvolging van het aanbod
✓ Het overzicht houden op de spreiding van het aanbod over de eerstelijnszones, volgens
de door het netwerk vastgelegde afspraken;
✓ Het ondersteunen van werk- en stuurgroepen die instaan voor de opvolging van het
proces; en dit in overleg en afstemming met de voorzitter en/of trekker;
✓ VTO-beleid voor klinisch epsychologen in uitvoering brengen, in samenspraak met de
lokale coördinator; het inplannen van en instaan voor praktische organisatie van opleiding
en intervisie voor de klinisch psychologen en orthopedagogen;
✓ Het ondersteunen van en afstemmen met de betrokken actoren in het organiseren van
vorming en informatiemomenten voor zorgverleners en het ruime publiek i.f.v. toeleiding
naar het passende (groeps)aanbod;
✓ Aanvullend op en complementair met de ‘individuele sessies’, samen met relevante
actoren een voldoende en divers ‘groepsaanbod’ uitvoeren;
✓ Een brugfunctie naar de HerstelAcademie, onder meer door het doorgeven van signalen
vanuit het werkveld of werkgroepen, als vaste en relevante pijler binnen Surplus²;
anderzijds het aanbod van de HerstelAcademie meenemen in de portfolio van aanbodopties.
Resultaatsgebied 2: PR en communicatie
✓ Inzetten op een actieve communicatiestrategie om burgers, op een toegankelijke manier,
toe te leiden naar het aanbod;
✓ Een open en transparante communicatie voeren met de (zorg)aanbieders en steakholders;
✓ Actief inzetten op het gebruik van sociale mediakanalen door enerzijds zelf ‘inhoud’ te
verzorgen en anderzijds netwerkpartners aanspreken in het aanleveren en delen van
‘inhoud’;
✓ Onderhouden, beheren en ‘inhoud verzorgen’ van de websites: www.elpkwadraat.be en
www.surpluskwadraat.be;
✓ In kader van terugbetaling psychologische zorg, up to date houden van info op de
provinciale site www.elpen.be;

Resultaatsgebied 3: kwaliteitsbeleid
✓ Opvolgen van de kwaliteitsvoorwaarden om groeps -en individueel aanbod te organiseren;
✓ Ondersteunen bij de organisatie van coaching;
✓ Het aanleveren van relevante gegevens i.f.v. opvolging, monitoring en bijsturing van het
initiatief;
✓ Op systematische wijze, het aanbod evalueren met de deelnemers (cliënten),
lesgevers/therapeuten én de verschillende (netwerk)partners;

Resultaatsgebied 4: administratieve opvolging
✓ Aanspreekpunt voor en administratieve opvolging van de klinisch psychologen en
orthopedagogen, in samenspraak met lokale coördinator;
✓ Het administratief opmaken en beëindigen van contracten met verschillende
zorgaanbieders en aanbieders van aanbod;
✓ Opvolgen van ingebruikname locaties bij netwerkpartners waar aanbod kan doorgaan;
✓ Opvolgen en implementeren van een aantal ondersteunde tools voor de klinisch
psycholoog en orthopedagoog, zoals agendabeheer en registratiesysteem;
✓ Opvolgen van facturatieprocessen, en hierbij afstemmen met de relevante financiële
medewerkers;
✓ Het helpen opmaken en opvolgen van de begroting;

