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Het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren 
 

Ligant zoekt een VDIP medewerker - Vroegtijdige detectie en 
interventie bij psychiatrische stoornissen - voor een deeltijdse 

functie (50%) van onbepaalde duur  
 

 
Naar aanleiding van de gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & 
jongeren vormde zich in Limburg op 1 juli 2015  Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid 
kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners met een aanbod naar kinderen & 
jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van 
deze Gids vorm te geven binnen Limburg. 
 
 
Werken binnen het VDIP team 
Wat?  
VDIP (vroege detectie en interventie bij psychiatrische problemen, met de klemtoon op 
psychose) streeft ernaar om jonge mensen, tussen 14 en 23 jaar, en hun omgeving te 
ondersteunen. Het doel is beginnende psychiatrische problemen snel te herkennen en indien 
mogelijk terug te dringen om zo de intensiteit en impact ervan te beperken. Hoe korter de 
duur van de onbehandelde periode, hoe beter de prognose. 
 
Meer info kan teruggevonden worden op https://www.ligant.be/vdip. 
 
De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. Bijkomende 
informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be  
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Functievereisten 

• Je hebt een master (klinische psychologie of orthopedagogiek) of een bachelor in de sociale 
wetenschappen (psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie,...) 

• Je hebt een ruime kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden; kennis van of 
ervaring met vroegdetectie en suïcidepreventie; een basiskennis van of ervaring met gesprek 
therapeutische technieken en kennis van psychodiagnostiek; 

• Je hebt ervaring of kennis in de volwassenhulpverlening. 
 

Functieprofiel 

• Je hebt interesse voor het werken met deze specifieke doelgroep; 

• Je kan autonoom werken in stresssituaties; 

• Je beschikt over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke 
persoonlijkheid; 

• Je hebt goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden; 

• Je stelt je flexibel in, kan jezelf organiseren en initiatief nemen; 

• Je bent bereid tot avondwerk tot 20u; 

• Je beschikt over een wagen. 
 

Functieomschrijving 

• Je werkt de VDIP-werking verder uit in kader van het programma Connect (vroegdetectie & 
vroeginterventie) binnen het netwerk Ligant. 

• Je bouwt bekendmaking en samenwerking met instellingen, zorgverstrekkers en andere 
maatschappelijk relevante instanties uit. 

• Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering via ondersteuning van hulpverleners in het 
screenen van personen met een psychiatrische aandoening die een verhoogd risico hebben 
op zelfdoding.  

• Je hebt een specifieke taak binnen de vroeginterventiemethodiek suïcide, met inbegrip van 
psycho-educatie naar zowel de cliënt als zijn omgeving. De klemtoon ligt op indicatiestelling, 
vroegdetectie en eventuele motivering en toeleiding van de cliënt tot verdere diagnosestelling 
en behandeling. Behandeling van de psychopathologie behoort niet tot de taken.  

• Je bent bereid tot verdere vorming. 

• Je neemt deel aan het expertenforum. 

• Je doet cliëntgebonden administratie, registratie en maakt een cliëntdossier op. 
 

Praktische zaken 

• Onmiddellijke indiensttreding. 
• Verloning volgens barema juridische werkgever. 
• Woonachtig zijn of bereid zijn om te wonen in Noord/Noord-Oost Limburg. 
 

Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan 
willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan: 
 

 

Veerle Umans 
netwerkcoördinator Ligant 
M 0472 61 47 32 
E vacatures@ligant.be 

  
  

Solliciteer ten laatste op vrijdag 3 januari 2020. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV. 
De selectiegesprekken zijn gepland op maandag 13 januari 2020 vanaf 9u! 
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