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.

Voor het verslavingsteam West-Limburg heeft zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ)
2 vacatures voor:

Ambulant drughulpverleners
(M/V/X)
voor 2x een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur om ons laagdrempelig zorgaanbod voor
mensen met een afhankelijkheidsproblematiek te ondersteunen.
In het kader van diversiteit stimuleren we mensen van allochtone afkomst om zich kandidaat te stellen.

Taakomschrijving:


Individuele ondersteuning en begeleiding van cliënten met een verslavingsprobleem en hun
omgeving



Inzet op bereiken van en zorgtoegankelijkheid voor mensen met een migratieachtergrond.



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



Engagement binnen het substitutieprogramma voor heroïnegebruikers

Functieprofiel:


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



Cultuursensitief werken binnen een multiculturele samenleving en gemeenschappen.
Openstaan voor een ander referentiekader. Goed zicht hebben op de situatie en
maatschappelijke context van de cliënt.



Bereik en zorgtoegankelijkheid van/voor mensen met een migratieachtergrond bevorderen en
hiervoor over de nodige attitudes beschikken. Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben
is een pluspunt.



Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of het
welzijnswerk strekt tot aanbeveling



Vaardigheden:





Een respectvolle en open houding hebben t.a.v. de verslavingsproblematiek en
mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek.



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 gezondheiden welzijnszorg



Open houding t.a.v. nieuwe vormen van hulpverlening (vb. online en blended
hulpverlening)



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

Wij bieden:


2x een contract van 50% van onbepaalde duur (werkingsgebied Houthalen-Helchteren en
Heusden-Zolder).



Verloning volgens de geldende CAO barema’s (PC nr. 330)



Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken



Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing

Indiensttreding:


We streven naar een snelle indiensttreding.

Solliciteren
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een
gemotiveerd schrijven en CV te richten aan Marcel Follon via mail aan Veerle Pinxten
(veerle.pinxten@zorggroepzin.be).
Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Marcel Follon of Veerle
Pinxten op telefoonnummer 011 27 42 98.

