
 
 
 

YUNECO, het Jeugdnet GG Vlaams-Brabant  
zoekt voor de mobiele teams langdurige zorg medewerkers met 

expertise in de psychiatrische zorg voor jongeren met een 
verstandelijke beperking 0.5vte bepaalde duur 

 
 
Functieomschrijving  
YUNECO zoekt medewerkers die willen deel uitmaken van het mobiele team langdurige en 
aanklampende zorg in de regio Halle/Vilvoorde. Het team heeft zijn uitvalsbasis op enkele 
locaties in de regio Halle/Vilvoorde, maar dekt de volledige regio en functioneert als team 
onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk.  Zij 
verrichten in hoofdzaak klinisch werk in de leefcontext jongeren met een psychische en/of 
psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking. Ze werken 
intensief samen in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg en in de zorg voor jonge 
volwassenen met een dubbeldiagnose.  
 
Functieprofiel per medewerker 

• Je hebt een basisdiploma als bachelor in assistent psychologie , psychiatrische 
verpleegkundige of orthopedagogie of een equivalent daarvan 

• Je hebt ervaring in het werken met kinderen, jongeren met een verstandelijke beperking 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren met een psychische en/of 
psychiatrische problematiek 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het mobiel klinisch werk 

• Je beschikt over een eigen wagen 

• Je wenst te werken in het werkingsgebied Vlaams-Brabant 

• Het betreft een deeltijdse functie van 0.5vte gedurende 6maanden (met kans op 
verlenging) 

 
Competenties 

• Je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag  in 
overleg gaat en samenwerkt met anderen.  

• Je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in moeilijke situaties 

• Je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting 

• Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van 
respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners  

• Je wil een brug bouwen tussen de jeugdhulp aan jongeren met een verstandelijke 
beperking en de geestelijke gezondheidszorg 

 
De mobiele teams vormen een dynamische schakel in het netwerk geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Zij vormen een inspirerende werkplek die dicht 



aansluit bij de leefwereld van de jongeren en op belangrijke momenten in hun leven 
betekenisvol kan zijn. Je voegt in bij de andere activiteiten van het programma Langdurige 
zorg van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in 
de provincie Vlaams-Brabant (1)  
 
Voor verdere inlichtingen en inzenden van uw kandidatuur en CV kan je contact nemen met 
Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren voor 22.05.2020: 
marina.danckaerts@yuneco.be en ann.vanderspeeten@yuneco.be  
 

(1) www.psy0-18.be en www.yuneco.be 
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