
 

1 gezin – 1 plan (1G1P) Halle-Vilvoorde zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag van een (gezin met) kind 
of jongere in het gebied Halle-Vilvoorde wordt gezien. Hun vraag of signaal wordt opgepikt, binnen de 
maand. 

Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar:  
▪ De vraag/signaal van het gezin tot ondersteuning en zorg, evenzeer als hun wens om de regie 

zelf te behouden; 

▪ De noden bij elk van de gezinsleden evenzeer als noden ten aanzien van elkaar; 
▪ Hun sterktes evenzeer als hun kwetsbaarheden; 

▪ De mogelijkheden evenzeer als beperkingen, soms ook van de hulpverlening. 

Vanuit dat brede vizier wordt met (het gezin van) het kind of de jongere een aanpak gezocht die hen 
zoveel mogelijk aanspreekt als regisseur van de ondersteuning en zorg. Als er  meerdere hulpverleners 
bij (het gezin van) het kind of de jongere betrokken zijn, kan de gezinscoach hun aanspreekpunt zijn. 
Het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen de verschillende hulpverleners.  En dat het 
gezin – samen met de gezinscoach - een afgesproken en gedeeld plan kan opmaken, met en voor (het 
gezin van) kind of jongere. 
 

Doel van de functie 

• De teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van het hem/haar 
toegewezen ELP-team en faciliteert de samenwerking tussen de verschillende teamleden. 
Hierbij spreekt hij/zij de competenties aan van alle teamleden.  

• De teamverantwoordelijke werkt nauw samen met de netwerkcoördinator en is  
verantwoordelijk voor de (verdere) uitbouw van de werking ELP binnen het 
samenwerkingsverband 1G1P Halle-Vilvoorde  

• Naast de teamwerking coördineert  hij/zij de acties m.b.t. bekendmaking, netwerking, 
samenwerking en profilering van ELP 1G1P Halle-Vilvoorde en dit binnen de algemene visie, 
uitgangspunten en doelstellingen van het samenwerkingsverband in nauwe samenwerking 
met de netwerkcoördinator. 

• In zijn/haar opdracht maakt de teamverantwoordelijke verbinding met de volledige 
organisatie waarbinnen het team ingebed is en werkt hij/zij vlot samen met de partners van 
het samenwerkingsverband.  

• Hij/zij neemt deel aan de intersectorale partnertafel (IPT). De IPT brengt alle betrokken 
partners uit de jeugdhulp in de regio samen vanuit de principes van de gedeelde 
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verantwoordelijkheid en het samen zoeken naar oplossingen voor problemen in de jeugdhulp 
(structureel en casus-gericht) binnen de regio. 

 

Opdracht/functieprofiel  

 

1. Inhoudelijke aansturing van het team  

• Inhoudelijke coaching en aansturing van de teamleden ELP  

• Uitwerken van de procedures binnen het aanbod ELP (aanmelding, klachten…) 

• Uitwerken van supervisie/ intervisie 

• Opstellen van inhoudelijke jaaractieplannen  

• Monitoren van het kwaliteitsbeleid binnen de ELP werking 

 

2. Structureel kader uitzetten 

• Het organisatorisch kader uitwerken waarbinnen het ELP-aanbod wordt aangeboden en 

hierbinnen samenwerkingen met de partners binnen het samenwerkingsverband 1G1P 

Halle-Vilvoorde opstellen.  

• Zichtbare aanwezigheid van het ELP aanbod in de verschillende eerstelijnszones 

uitwerken 

• Aanwezigheid op verschillende (netwerk)overleggen 

 

3. Netwerken 

• Je zet in op het pro-actief en laagdrempelig bereiken van aanmelders  

• Je legt verbinding met de verschillende partners binnen het samenwerkingsverband 

alsook met andere samenwerkingsverbanden werkzaam in de regio 

• Je legt verbinding met de verschillende ELP-functies in de regio ( via afstemming met het 

Yuneco en SaVHA?!- netwerk)  

• Je zet in op gerichte bekendmaking van het aanbod  

 

4. Lid van coördinatieteam  

• Je implementeert en evalueert de beleidsplannen  

• Je werkt nauw samen met de andere teamcoördinatoren en de algemeen coördinator 

 

5. Aansturen teamleden  

• Je stuurt de individuele medewerkers aan op een krachtgerichte wijze  

• Je voert functionerings- en opvolgingsgesprekken van de ELP’ers 

• Je staat mee in voor het uitwerken van een VTO-beleid op basis van de persoonlijke 

noden van de ELP-medewerkers 

• Je leidt de vergaderingen van het ELP-team 

  



Resultaatsgebieden 

 

- Inhoudelijk vormgeven aan het aanbod ELP  
- Coachend leidinggeven aan de individuele medewerkers. 
- Bewaken van de kwaliteit  
- Voeren van een dagelijks beleid in lijn met het algemeen beleid en de strategie. 
- Samenwerken met externe actoren specifiek met oog voor die partners met een aanbod ELP 

(CAW-CGG-Yuneco-Savha) 
- Ontwikkelen van de eigen professionaliteit. 
- Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en de goede relaties binnen het team. 
- Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van 1G1P. 

 
 

Competenties 

 

- Inhoudelijke sterke kennis van ELP en ProP-model  
- Sterke netwerker, communicatief sterk 
- Klantgerichtheid, integriteit, samenwerken, openheid, eigenaarschap, ondernemen 
- Coördineren, coachen, samenwerking stimuleren, visie, netwerken 

 

Specifieke competenties: 

- Gebeten zijn door de jeugdhulp, eerstelijns psychologische zorg en de welzijnssector 
- Kennis en ervaring in ELP en methodiek… 
- Spreken, begrijpen, lezen en schrijven van correct Nederlands 
- Spreken, begrijpen en lezen van de Franse taal. 
- Computertoepassingen Office. 
- Kennis rond en ervaring met  het leiden van teams is een belangrijke meerwaarde! 
- Diploma: licentiaat/ master in de psychologie  

 

 

 


