
 
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) heeft een vacature vacant voor een: 

Begeleider CABRIO (M/V/X) 
voor een opdracht van 40-60% (uren bespreekbaar) om outreachend te werken naar dak- en 

thuislozen in Sint-Truiden/Tongeren. Deze functie betreft een jaarcontract, mogelijks verlengbaar per 
jaar. 

 

 

Taakomschrijving 

 De straathoekwerker/begeleider CABRIO gaat op een actieve/outreachende manier werken 

met de doelgroep in hun leefwereld. Hij/zij gaat op huisbezoek en contacteert de doelgroep in 

de publieke ruimte.  

 Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie gaat hij de doelgroep ondersteunen zodat zij 

hun leven terug in handen kunnen nemen en er gewerkt wordt aan een duurzame huisvesting. 

 Uitwerken van een begeleidingsplan op maat van de problematiek en persoonlijkheid van de 

gebruiker 

 Uitbouwen van een hulpverleningsnetwerk in overleg met de gebruiker, zijn/haar familie en 

andere regionale gezondheids-/welzijnsvoorzieningen 

 Doorverwijzen naar en samenwerken met andere voorzieningen   

 Cliëntregistratie en dossierbeheer 

 

Functieprofiel 

 Bachelor diploma in de menswetenschappen (maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, 

ergotherapie, sociale/psychiatrische verpleegkunde, orthopedagogie…)  

 Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en of  het 

welzijnswerk strekt tot aanbeveling 

 Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben is een pluspunt 

 Vaardigheden: 

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

mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek 

 Interesse in de thematiek van dak- en thuisloosheid. 

 Bereid zijn om outreachend en aanklampend te werken: in de context van de 

doelgroep (thuis, straat, instellingen, …). 



 Een solidariteitsgevoel hebben met de doelgroep, mensen kunnen loslaten, kunnen 

doorverwijzen, de verantwoordelijkheid bij hen laten liggen. 

 Een zeker loyaliteit opbrengen tov de doelgroep, collega’s en organisatie. 

 Kunnen communiceren en onderhandelen op niveau van de doelgroep en op 

beleidsniveau 

 Kunnen omgaan met crisissituaties. 

 Kunnen omgaan met zeer verschillende mensen en culturen  

 Kunnen functioneren binnen een netwerk van meerdere betrokken maatschappelijke 

actoren 

 Kunnen werken in een laagdrempelige setting 

 Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen 

 Kunnen werken met de sociale kaart m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheid-

en welzijnszorg 

 Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken 

 In teamverband kunnen werken 

 Beroep kunnen doen op een gezonde persoonlijke draagkracht 

 Flexibel zijn en bereid zijn tot het organiseren van avondconsultaties 

 Communicatievaardig en vergadertechnisch sterk zijn 

 Beschikken over administratieve vaardigheden 

 Kennis: 

 Kennis hebben van gedragsbeïnvloedende factoren en methodologie 

 Kennis hebben van gesprekstherapeutische technieken en bejegening 

 Kennis hebben van de verslavingsproblematiek en vaak bijhorende 

psychopathologie/comorbiditeit 

 

Aanbod 

 Een jaarcontract van 40-60%, mogelijks jaarlijks verlengbaar. 

 Verloning volgens IFIC-inschaling (schaal 14) 

 Professionele ondersteuning via teamoverleg en functioneringsgesprekken binnen een 

multidisciplinair team 

 Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing 

 Variabele werkuren tussen 9u en 19u, geen weekendwerk 

 Groepsverzekering 

 

Indiensttreding 

 Indiensttreding kan na het doorlopen van de sollicitatieprocedure 

  

Solliciteren 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een 
gemotiveerd schrijven en CV te richten via mail aan Veerle Pinxten (veerle.pinxten@zorggroepzin.be). 

Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Veerle Pinxten (011 27 42 
98). 
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