
 
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.  
. 

 
 

zorGGroep Zin vzw zoekt een: 

Bachelor in het sociaal werk / 
toegepaste psychologie / sociaal 

verpleegkundige 
 Voor een deeltijdse functie (70%), zwangerschapsvervanging 

Voor het coördineren en ondersteuning van de kruispunten- werking regio Hasselt - Tongeren 

 

Functieprofiel 
• Je hebt een diploma bachelor in de menswetenschappen; sociaal werk/ toegepaste 

psychologie/ sociaal verpleegkundige … of gelijkwaardig door ervaring.  
• Je kent de sociale kaart. 
• Je bent sterk in planmatig werken en organiseren.  
• Je hebt interesse voor en een respectvolle en open houding t.a.v. de doelgroep. 
• Je kan autonoom werken in stresssituaties. 
• Je beschikt over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke 

persoonlijkheid. 
• Je hebt goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 
• Je bent flexibel ingesteld, kan je organiseren en neemt makkelijk initiatief. 
• Je bent bereid tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u) 

 

Taakomschrijving 
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de kruispunten regio ZoLim en 

Herckenrode. 
• Samen met de partners sta je voor de screenings en indicatiestelling binnen de kruispunten. 
• Je organiseert en neemt actief deel aan de tafels van indicatiestelling.  
• Je draagt actief bij tot de interne en externe communicatie met alle betrokken partners door 

deelname aan teamvergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen. 
• Je woont overlegmomenten en intervisiemomenten bij.  
• Je onderhoudt cliëntgebonden administratie en registratie en maakt een cliëntdossier op.  
• Je houdt contacten met verwijzers en andere relevante diensten. 
• Je volgt enkele cliënten individueel op. 



 
 

Aanbod: 
• Een contract van bepaalde duur van 70%, zo snel mogelijke indiensttreding 
• Een organisatie ingebed in een netwerk van samenwerking met andere diensten in de 

zorgregio. 
• Een organisatie in verandering die met kwaliteit het verschil wenst te maken. 
• Een organisatie die actief betrokken is bij de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg, 

aangepast aan de actuele en toekomstige noden van de samenleving. 
• Een collegiale werksfeer in een enthousiast en ervaren multidisciplinair team. 
• Verloning o.b.v. IFIC schaal 14 
• Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg  
• Groepsverzekering 

 

Solliciteren 
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een 
gemotiveerd schrijven en CV te richten aan Janina Maes, janina.maes@zorggroepzin.be  

Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Janina Maes (011 27 42 

98). 
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