
 

 
 

 
zorGGroep Zin is sinds 1 januari 2023 samen met het 
centrum voor geestelijke gezondheidszorg DAGG en het 
centrum voor psychosociale revalidatie Validag 
gefusioneerd  naar Integra. Ons preventie – en 
zorgaanbod wordt verder gecontinueerd, onze 
hulpverleners en preventiemedewerkers blijven zoals 
steeds bereikbaar op de gekende locaties en hun 
contactgegevens. Vanuit eenzelfde visie wordt er hard 
gewerkt aan een nieuw maatschappelijk verhaal 

 
 

 

Integra zoekt in nauwe samenwerking met de gemeente Heusden – Zolder  een: 

 

Outreacher/ Straathoekwerker 
(m/v/x) 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

 Actief contact leggen met rondhangende doelgroepen op het grondgebied Heusden – Zolder.  

 Een vertrouwensrelatie opbouwen met deze doelgroepen en een brugfunctie vervullen tussen 

hen en de sociale voorzieningen in de buurt 

 De doelgroepen een psychosociaal-, ondersteunend en vrijetijdsaanbod bieden 

 Uitbouwen van een hulpverleningsnetwerk in overleg met de cliënt en andere sociale 

voorzieningen 

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

 Signaleren van noden en verwachtingen aan het beleid 

 Deelname aan de teamvergaderingen 

 Deelname aan stedelijke overlegfora: o.a. stuurgroep straathoekwerk, team buurtwerking, 

dak- en thuislozenoverleg, team preventie en veiligheid 

 Samenwerking met andere betrokken welzijns- en geestelijke gezondheidspartners 

 

FUNCTIEPROFIEL 

 Psychiatrisch of sociaal verpleegkundigen, bachelors richting menswetenschappen, …  

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

pluspunt 

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

 Achter een laagdrempelig hulpverleningsaanbod staan met aandacht voor ‘harm reduction’  

 Zich vinden in de herstelvisie op verslaving 

 Beschikken over een gezonde persoonlijke draagkracht 



 

 
 

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

 Communicatievaardig en assertief zijn 

 Maatschappelijk geëngageerd zijn 

 Bereid zijn te werken buiten de kantooruren (min. 1 avond per week)  

 Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname aan teamvergaderingen 

 In bezit zijn van een rijbewijs en wagen  

 

AANBOD 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur  

 Snelle indiensttreding  

 Salaris volgens de geldend IFIC  14 barema (PC 331), bachelor niveau  

 Ondersteuning via een eigen vakgroep straathoekwerk en regionale verslavingsequipe West-

Limburg 

 Standplaats Beringen; werkingsgebied Heusden – Zolder 

 Coaching middels werkbesprekingen en functioneringsgesprekken 

 Mogelijkheden tot bijscholing en vorming 

 Groepsverzekering  

 

SOLLICITEREN 

Geïnteresseerde kandidaten richten een gemotiveerd schrijven en CV aan Janina Maes 

(janina.maes@zorggroepzin.be)  Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je contact 
opnemen met Janina Maes op telefoonnummer 011 27 42 98. 

Solliciteren kan tot  27 maart 2023. 
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