
 

 

Oproep  

Kandidaat klinisch psychologen/orthopedagogen/erkende 

organisaties1 voor terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn 

 

Heb je zin om deel uit te maken van een groter netwerk rond geestelijke gezondheidszorg in Oost-

Vlaanderen? Heb je zin om verbinding te maken met andere klinisch psychologen, orthopedagogen 

en organisaties en samen een verschil te maken? Wil je graag aan de slag met doelgroepen die 

mogelijks de weg naar hulp onvoldoende vinden? Wil je meewerken aan een grote hervorming in ons 

landschap van de geestelijke gezondheidszorg? Lees dan zeker verder! En stel je kandidaat voor het 

project terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn. Hieronder vind je eerst een kader van het 

project, vervolgens het profiel en de competenties waar we naar op zoek zijn en tenslotte de verdere 

procedure.  

 

Oproep 

De netwerken geestelijke gezondheidszorg zijn op zoek naar klinisch psychologen en 

orthopedagogen (zelfstandig of werkzaam in een erkende organisatie) die eerstelijnspsychologische 

zorg en/of ambulant gespecialiseerde hulp voor kinderen, jongeren en/of volwassenen wensen aan 

te bieden in de eerstelijnszones.  

 

Kader 

De federale overheid gaf de netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, GG ADS en Het PAKT) de 

opdracht 2 psychologische functies in de eerste lijn (eerstelijnspsychologische hulp en ambulant 

gespecialiseerde hulp) te organiseren voor personen met lichte tot matig ernstige klachten. In Oost-

Vlaanderen besloten de 3 netwerken geestelijke gezondheid de handen in elkaar te slaan en deze 

implementatie gezamenlijk en gefaseerd aan te pakken. In een eerste fase wordt het individuele 

aanbod voor eerstelijnspsychologische en ambulant gespecialiseerde hulp ingevuld, waarna er in 

een volgende fase het groepsaanbod ingevuld zal worden. 

 
1 Onder erkende organisatie worden enerzijds de instellingen/diensten bedoeld die zijn vermeld in CoBRHA 
(Common Base Registry for HealthCare Actor – dit is de gemeenschappelijke database van de openbare 
instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België) en anderzijds 
de organisaties die loontrekkende klinisch psychologen/orthopedagogen in dienst hebben en in afwachting van 
opneming in CoBRHA. 



Het concrete koppelen van noden en behoeften in de bevolking op vlak van geestelijke gezondheid 

aan een mogelijk aanbod van KP/KO/EO (klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en erkende 

organisaties) en in bepaalde gevallen een potentiële vindplaats noemen we de matchingsprocedure. 

Het uitgangspunt van deze matchingsprocedure is een gedifferentieerd, complementair en 

geografisch gespreid lokaal samenwerkingsverband (van KP, KO, EO en andere partners op de eerste 

lijn) te realiseren, waarin we maximaal de behoeften van personen met een lichte tot matig ernstige 

psychische problemen beantwoorden. Vanuit het ‘public mental health’2 perspectief hechten we 

hierbij belang aan doelgroepen met een ‘unmet need’ (noden en behoeftes waar vanuit het huidige 

bestaande aanbod nog geen antwoord op is), op basis van o.a. vanuit de voorafgaande 

behoeftenanalyse (via een brede bevraging van de partners op de eerste lijn in Oost-Vlaanderen), het 

protocolakkoord en recent onderzoek.  

De matchingsprocedure gaat van start met een oproep naar: 

- Geïnteresseerde klinisch psychologen en orthopedagogen die individuele 

eerstelijnspsychologische hulp wensen aan te bieden 

- Geïnteresseerde klinisch psychologen en orthopedagogen die individuele ambulant 

gespecialiseerde psychologische zorg wensen aan te bieden 

- Erkende organisaties die momenteel nog geen klinisch psycholoog of orthopedagoog kunnen 

voorstellen, maar een gericht project binnen deze conventie voor ogen hebben 

Meer info over de conventie en de overeenkomst voor de klinisch psycholoog/orthopedagoog kan u 

terugvinden op de website van het RIZIV en de drie netwerken: 

• RADAR 

• Het PAKT  

• ADS  

 

Profiel 

Ben je bereid:  

- om een overeenkomst aan te gaan met het netwerk van minstens 8 uren per week (dit kan 

verspreid worden over meerdere netwerken, minstens 4 uur per netwerk)  

- om deel te nemen aan vorming en intervisie (3 per jaar) vanuit het netwerk 

- om actief in te zetten op verbinding met de actoren in de eerste lijn in jouw 

regio/eerstelijnszone 

- om te werken vanuit de visie van Public Mental Health en deze mee uit te dragen 

- om vindplaatsgericht3 en/of outreachend te werken (vooral voor het bieden van 

eerstelijnspsychologische zorg) 

 
2 Meer info over het Public Mental Health perspectief kan u terugvinden in deze presentatie van prof Bruffaerts  
3 Vindplaatsgericht werken is een praktijk waarbij de zorgverstrekker zich nabij (het gezin van) de cliënt en 
zijn/haar vindplaatsen begeeft. Deze vindplaatsen zijn de plaatsen waar personen met potentiële zorg- of 
ondersteuningsnood reeds voor andere doeleinden aanwezig zijn en laagdrempelig toegankelijk zijn. (bv. vrije 
tijd, materiële hulp,…). 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/klinisch-psycholoog/Paginas/eerstelijns-specialistische-psychologische-zorg-netwerken-geestelijke-gezondheidszorg.aspx
https://www.radar.be/elp/
http://www.pakt.be/node/294
https://www.ggzads.be/eerstelijnspsychologische-zorg
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_versterkt_psychologisch_zorgaanbod_voor_iedereen_model.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pa-zeVXg014


- om prioriteit te geven aan bepaalde doelgroepen vanuit het protocolakkoord en de 

nodenanalyse4 

Volgende extra troeven zien we als een meerwaarde: 

- meertaligheid (voldoende taal onder de knie hebben om begeleidingen te kunnen doen) 

- affiniteit/ervaring in het werken met tolken 

- gebruik van gebarentaal en/of andere non-verbale methodieken 

 

Competenties bieden van eerstelijnspsychologische zorg (ELP) 

Beschik je over onderstaande competenties via ervaring en/of opleiding (aanvullend bij je 

competenties als klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog):  

- snel komen tot een concrete en werkbare casusconceptualisatie en hulpvraag 

- goede assessment en detectie van problemen, goede indicatiestelling 

- afbakenen van concrete doelen en bepalen van interventies 

- generalistisch werken, aan de slag kunnen met een brede waaier aan problemen en klachten 

- krachtgericht en transdiagnostisch werken (naast soms ook klachtgericht werken) 

- uitvoeren van kortdurende psychologische interventies 

- samenwerken met belangrijke actoren in de eerste lijn en actoren geestelijke 

gezondheidszorg 

- toegankelijk en laagdrempelig aanbieden van psychologische zorg 

- goede kennis van de sociale kaart in de regio 

- werken met de context en het netwerk van de cliënt 

 

Competenties bieden van ambulant gespecialiseerde psychologische zorg 

(GPZ) 

Beschik je over onderstaande competenties via ervaring en/of opleiding (aanvullend bij je 
competenties als klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog):   

- aangaan van een goede behandelrelatie met de cliënt (en de context)  
- het op gang brengen en begeleiden van veranderingsprocessen  
- flexibel afstemmen op de noden van de cliënt  
- vanuit een casusconceptualisatie systematisch en consistent te werk gaan  
- inzetten van wetenschappelijk onderbouwde therapeutische interventies  
- generalistisch behandelen en/of vanuit bepaald specialisme of expertise behandelen 
- werken met de context en het netwerk van de cliënt  
- verbinding maken met andere hulpverleners en partners binnen het netwerk indien nodig 

 

 

 
 
 

 
4 De doelgroepen waaraan we in Oost-Vlaanderen graag extra aandacht besteden vindt u hier:  
https://bit.ly/3975sOV= 

https://bit.ly/3975sOV=


Procedure  

✓ Een zelfstandig werkende KP/KO kan zich kandidaat stellen middels het indienen van een portfolio 

via volgend formulier: https://forms.gle/4mFpiMT2ouCwnERN8 

✓ Een zorgorganisatie kan zich kandidaat stellen middels het indienen van een portfolio via volgend 

formulier, ongeacht als men al dan niet een klinisch psycholoog of orthopedagoog voorhanden heeft 

https://forms.gle/mVRrxuJKq8SVbRP4A 

✓ Indien bovenstaande zorgorganisatie een klinisch psycholoog of orthopedagoog 

voorhanden heeft die zich wenst te conventioneren, vult men het portfolio best gezamenlijk 

in. 

✓ Indien bovenstaande zorgorganisatie geen klinisch psycholoog of orthopedagoog 

voorhanden heeft kan men een ‘project’ indienen. In het portfolio worden er dan diverse 

inhoudelijke vragen over het project gesteld. De organisatie krijgt dan, mits goedkeuring van 

het project, gedurende een beperkte tijd de mogelijkheid om zelf een klinisch psycholoog of 

orthopedagoog aan te werven voor dit project.  

✓ De portfolio’s en projecten worden vanaf 2 mei anoniem door meerdere personen beoordeeld op 

basis van o.a. opleidingen, werkervaring en antwoorden op de gestelde vragen.  

✓ U krijgt vrij snel te horen of u weerhouden bent of niet op basis van dit portfolio. Indien u 

weerhouden bent, worden uw gegevens doorgeven aan de overheid, het RIZIV en het 

verantwoordelijke ziekenhuis voor het aanvragen van een RIZIV nummer, controle van visum en 

erkenning en opstellen van de overeenkomst.  

✓ U kan starten met terugbetaalde psychologische zorg na een eerste uitleg over de overeenkomst 

en de facturatietool en heeft een overeenkomst tot eind 2022. Vanaf september worden gesprekken 

georganiseerd om na te gaan of de overeenkomst kan verlengd worden voor 2023. Hierbij wordt 

gekeken naar het behaalde contingent, de visie van de conventie en de samenwerking met het 

netwerk.  

✓ Een beperkt deel van de capaciteit eerstelijnspsychologische zorg is ingevuld door klinisch 

psychologen en orthopedagogen die zijn overgestapt vanuit de eerdere conventie. In deze 

powerpoint kan je achteraan terugvinden over welk deel van de capaciteit dit gaat. Dit percentage 

geldt uiteraard enkel voor het aanbod eerstelijnspsychologische hulp en niet voor het aanbod 

gespecialiseerde hulp 

 

Infomomenten 

We begrijpen uiteraard dat dit heel veel nieuwe informatie is en het totaalplaatje nog niet echt 

duidelijk is. We organiseren daarom een infomomenten op maandag 25 april om 12u en om 17u, 

waarin we alles uitgebreid zullen toelichten en de belangrijkste vragen zullen beantwoorden. We 

zullen deze vragen bundelen in een gerichte FAQ in een gebundelde map met diverse informatie over 

de conventie:  https://bit.ly/3nM9bpW 

Heb je toch nog vragen of wil je verdere info over deze oproep? Neem dan contact op met de 

projectmedewerkers van de netwerken via projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com 

https://forms.gle/4mFpiMT2ouCwnERN8
https://forms.gle/mVRrxuJKq8SVbRP4A
https://overlegplatformgg.sharepoint.com/:p:/g/Eerstelijnspsychologische%20Functie%20Oost-Vlaanderen/EeqlietAmJJCiBJwtMFZoHABxRlNNFuZwPM5nEgm38ZlRA?e=sJhV73
https://bit.ly/3nM9bpW
mailto:projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com


 

Links en interessante info 

Formulieren waar men zich als klinisch psycholoog, orthopedagoog of erkende organisatie kan 

engageren: 

- Zelfstandig klinisch psycholoog of orthopedagoog: https://forms.gle/4mFpiMT2ouCwnERN8 

- Zorgorganisatie die al dan niet een klinisch psycholoog of orthopedagoog in dienst heeft: 

https://forms.gle/mVRrxuJKq8SVbRP4A 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze oproep? Neem dan contact op met de 

projectmedewerkers van de netwerken via projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com 

Link naar digitale map met o.a. de oproepen i.k.v. de matchingsprocedure en meer informatie/FAQ 

over de conventie: https://bit.ly/3nM9bpW 

Formulier waar men zich als vindplaats kan engageren: https://forms.gle/mAcw6UWdoHoTn8NT7 

 

 

 

 

https://forms.gle/4mFpiMT2ouCwnERN8
https://forms.gle/mVRrxuJKq8SVbRP4A
mailto:projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com
https://bit.ly/3nM9bpW
https://forms.gle/mAcw6UWdoHoTn8NT7

