
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 de zorgregio Limburg heeft zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) een vacature voor 
een: 

Preventiewerker (m/v/x) 
Voor een voltijdse functie van onbepaalde duur binnen het Preventieteam, met als 

standplaats Hasselt en te bedienen regio Haspengouw. 

 

 

Functieprofiel 

 Diploma: bacheloropleiding maatschappelijk werk, socio-cultureel werk, toegepaste 

psychologie of andere evenwaardige opleiding in de menswetenschappen. 

 Kennis van meerdere methodieken die eigen zijn aan het vormingswerk. 

 Ervaring in het vormingswerk strekt tot aanbeveling. 

 Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken. 

 Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden, kennis van online tools. 

 Flexibel ingesteld zijn. 

 Bereid zijn tot avond- en sporadisch weekendwerk. 

 Beschikken over een wagen. 

Taakomschrijving 

 Voordrachten en vormingen geven, didactisch materiaal ontwikkelen. 

 Opzetten en opvolgen van overlegstructuren 

 Beleidsondersteuning en coaching van diverse organisaties 

 Organiseren van preventieactiviteiten binnen diverse settings. 

 Inspelen op nieuwe evoluties in het verslavingslandschap en signaleren naar het beleid. 

 Consult aan eerstelijnswerkers en andere sleutelfiguren. 
 

Aanbod 

 Voltijdse functie van onbepaalde duur 

 Je maakt deel uit van een nauw samenwerkend en ondersteunend team 

 Verloning volgens de geldende CAO barema’s (PC 331) en IFIC-classificatie (IFIC 15) 

 Groepsverzekering 

 Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding 

 

Indiensttreding 

Wij 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 Carlo Baeten (carlo.baeten@zorggroepzin.be). 

De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 12 december 2022. 

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij Carlo Baeten, manager Team Preventie, Pater Valentinuslaan 32, 
3500 Hasselt (011 22 30 10). 
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