zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, ouderen, kinderen
en jongeren in de zorgregio Limburg.
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke
zorgmodules voor volwassenen, ouderen, kinderen,
jongeren en gezinnen met psychische, sociale en
relationele problemen, voor de behandeling van forensisch
cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die kampen
met problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid
van alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.

zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) zoekt in nauwe samenwerking met het
gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren een:

Drugcoördinator/Outreacher
(m/v/x)
Taakomschrijving


Actief contact leggen met organisaties/voorzieningen op het grondgebied HouthalenHelchteren met het oog op een gecoördineerde aanpak van de drugproblematiek en dit in het
belang van betreffende organisaties én de cliënten...



In de eerste fase van de opdracht een grondige analyse maken van de huidige situatie en een
SWOT-analyse van het lokale middelenbeleid.



Aanspreekpersoon zijn voor organisaties om zo een brugfunctie te realiseren tussen
voorzieningen in de gemeente en de drughulpverlening.



Beleidsadvies geven inzake een psychosociaal-, ondersteunend en vrijetijdsaanbod voor
risicogroepen en cliënten.



In kaart brengen van het hulpverleningsnetwerk met een duidelijke omschrijving van de
mogelijkheden en beperkingen van alle actoren.



De gebruikers doorverwijzen naar ambulante en/of residentiële hulpverlening indien nodig.



Deelname aan gemeentelijke overlegfora: o.a. team straathoekwerk, team preventie, cel
overlastpreventie.



Samenwerking met andere betrokken welzijns- en geestelijke gezondheidspartners

Functieprofiel


Bachelor diploma in de menswetenschappen (maatschappelijk werk, toegepaste psychologie,
ergotherapie, sociale/psychiatrische verpleegkunde, orthopedagogie…)



Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of sociaal – cultureel – of buurtwerk is een
pluspunt



Een respectvolle en open houding t.a.v. verslavingsproblematiek



Zich vinden in de herstelvisie op verslaving



Beschikken over een gezonde persoonlijke draagkracht



Stressbestendig zijn



Affiniteit met intercultureel werken, openstaan voor mensen met een ander referentiekader



Communicatievaardig en assertief zijn



Maatschappelijk geëngageerd zijn



Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname aan teamvergaderingen



Over eigen vervoer beschikken

Aanbod


Een contract van onbepaalde duur 100% FTE



Verloning volgens de geldende IFIC-inschaling



Professionele ondersteuning via teamoverleg en functioneringsgesprekken binnen een
multidisciplinair team / regionale verslavingsequipe West-Limburg



Coaching middels werkbesprekingen en functioneringsgesprekken

Solliciteren
Geïnteresseerde kandidaten richten een gemotiveerd schrijven en CV aan Veerle Pinxten
(veerle.pinxten@zorggroepzin.be). Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je contact
opnemen met Carlo Baeten en Veerle Pinxten op telefoonnummer 011 27 42 98.


Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 5 augustus 2022



Schriftelijke proeven worden gepland in week 32.



Mondelinge proeven worden gepland in de tweede helft van augustus.



Finale aanwervingsronde: datum nog te bepalen in overleg met vertegenwoordiger
selectiecommissie gemeente Houthalen-Helchteren.

