
Het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid (BPGG) werft een 

communicatiemedewerker aan – deeltijds (19 u/week), vast contract  

De instelling 

Het BPGG organiseert de dialoog en samenwerking tussen professionals uit de geestelijke 

gezondheidszorg, de psychiatrie en psychosociale hulpverleners. Dit doet het door overleg en 

werkgroepen te organiseren over centrale thema's in de geestelijke gezondheid. Haar doelstellingen 

zijn het aanpassen en verbeteren van het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in het Brussels 

gewest.  

Het BPGG wil het grote publiek zich ook bewuster maken van geestelijke gezondheid.  

Daarnaast biedt het BPGG ook een ombudsdienst aan voor klachten in het kader van de rechten van 

de patiënt. 

Opdrachten en activiteiten van de functie  

De communicatiemedewerker bevordert de activiteiten en de identiteit van het BPGG. Hij of zij is 

verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en de inzet van relevante communicatie naar 

buiten toe, met behulp van de juiste instrumenten. Meer in het bijzonder is de 

communicatiemedewerker verantwoordelijk voor: 

• Het optimaliseren van de communicatiestrategie van het BPGG, belast met redactioneel 

werk, creëren en verspreiden van kwaliteitsinhoud via verschillende distributiekanalen 

(website, nieuwsbrief, brochures, sociale netwerken, enz.) en zorgen voor de regelmaat, de 

doorstroming en de relevantie ervan. 

• De externe zichtbaarheid van de activiteiten van het BPGG garanderen (eenmalige 

evenementen, interventies, publicaties, verslagen, screenings, informatiesessies, 

werkgroepen, enz.) 

• Opbouwen van het imago en de identiteit van het BPGG 

• Follow-up van mediarelaties: contacten, opstellen van persberichten 

• Deelnemen aan verenigingsvergaderingen die dat vereisen en het BPGG naar buiten toe 

kunnen vertegenwoordigen. 

Profiel/ vereiste vaardigheden 

- Master- of bachelordiploma in communicatie  

- Perfecte beheersing van het Frans, zowel gesproken als geschreven.  

- Goede beheersing van het Nederlands  

- Vermogen om samen te vatten  

- Creativiteit en nieuwsgierigheid 

- Veelzijdig 

- Autonomie, zin voor initiatief 

- Georganiseerd 

- Vermogen om een netwerk te onderhouden en uit te breiden 



- Kennis van computerhulpmiddelen: Office-suite, CMS, Photoshop, enz. 

- Belangstelling voor geestelijke gezondheid en de sociaal-politieke omgeving van Brussel 

- Kennis van de evolutie van de geestelijke gezondheidszorg in Brussel is een pluspunt  

Voorwaarden 

Vast contract, parttime: 19 uur/week.  

Loonschaal CP 332 

Terugbetaling onkosten van openbaar vervoer 

Solliciteer : 

CV en motiviatiebrief sturen naar luc.detavernier@platformbxl.brussels ter attentie van Luc 

Detavernier, directeur, tot en met 31/01/2023. Het BPGG behoudt zich het recht voor het aanbod 

vóór deze datum te sluiten. De eerste gesprekken zullen begin februari 2023 plaatsvinden. 

 


