Klaar voor een nieuwe uitdaging waarin jij het verschil kan maken?
Stel je dan kandidaat bij CAW De Kempen als:

Hulpverlener verslavingszorg
CAW De Kempen is op zoek naar een hulpverlener verslavingszorg
voor het team Verslaving.
Wie zijn wij?
zorGGroep Zin vzw, een fusie van CAD Limburg en de VGGZ, biedt kwaliteitsvolle ambulante zorg
aan. ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en drugpreventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun
omgeving) kunnen er terecht met verslavings-, psychische en/of psychiatrische problemen.
Het MSOC maakt deel uit van ZorGGroep Zin vzw en biedt medische, psychologische en sociale
begeleiding aan gebruikers van illegale drugs die het gevoel hebben nergens meer terecht te
kunnen voor hulp. Het MSOC richt zich zowel tot minderjarigen als meerderjarigen. Personen uit
de omgeving van druggebruikers kunnen betrokken worden tijdens begeleidingen. Een aparte
begeleiding voor de omgeving van gebruikers zit niet in het MSOC aanbod. Het MSOC team
bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen,
ervaringsdragers en drie huisartsen uit de regio.
MSOC- medewerkers kunnen ondermeer rekenen op inhoudelijke ondersteuning vanuit het CAW.
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk.
Door bijkomende middelen (relanceplan) zijn we in de mogelijkheid een deeltijdse medewerker aan
te werven voor 16 maanden die ook outreachend te werk kan gaan met de focus op legaal en
illegaal middelenmisbruik.
Wat doe je?
✔ Je biedt individuele ondersteuning en begeleiding bij cliënten met een verslavingsprobleem
en hun omgeving. Dit gaat zowel over illegaal als legaal middelenmisbruik.
✔ Je werkt een begeleidingsplan uit op maat van de problematiek en de persoonlijkheid van
de gebruiker.
✔ Je benadert zorgwekkende zorgmijders onder andere ten gevolge van corona, actief en
gaat dus outreachend aan de slag.
✔ Je bouwt een nauwe samenwerking uit met het ziekenhuis van Herentals alsook het GGZnetwerk Kempen.
✔ Je bouwt een hulpverleningsnetwerk uit in overleg met de gebruiker, zijn/haar familie en
andere regionale gezondheids- of welzijnsvoorzieningen. Het ziekenhuis van Herentals is
hierbij een zeer belangrijke partner.
✔ Je werkt herstelgericht.
✔ Je verwijst door en werkt samen met andere voorzieningen.
✔ Je zorgt voor cliëntregistratie en dossierbeheer.
✔ Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waar je je expertise als hulpverlener inzet.

Wie ben je?
✔ Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt
ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.
✔ Je hebt kennis van gedragsbeïnvloedende factoren en methodologie.
✔ Je gaat graag outreachend aan de slag.
✔ Je kan functioneren binnen een netwerk van meerdere betrokken maatschappelijke
actoren en bouwt actief samenwerkingsverbanden uit.
✔ Je kent gesprekstherapeutische technieken en bejegening.
✔ Je herkent verslavingsproblematiek en vaak bijhorende psychopathologie.
✔ Je kan werken met de sociale kaart m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheids- en
welzijnszorg.
✔ Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of het
welzijnswerk strekt tot aanbeveling.
✔ Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep.
✔ Je hebt een respectvolle en open houding t.a.v. de verslavingsproblematiek en mensen
met een geestelijke gezondheidsproblematiek.
✔ Je werkt cultuursensitief, gestructureerd en kan zowel zelfstandig als in teamverband
werken.
✔ Je kan beroep doen op een gezonde persoonlijke draagkracht.
✔ Je bent flexibel, ook in het organiseren van avondgesprekken.
✔ Je kan werken in een laagdrempelige setting.
Wat mag je verwachten?
✔ Wij bieden een contract van bepaalde duur (16 maanden) voor 50% jobtime. Je wordt
verloond volgens de geldende ific barema’s.
✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
✔ Je uitvalsbasis is Herentals maar je bent werkzaam in een bredere regio en hebt hiervoor
een auto ter beschikking.
✔ Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur op 1 september 2022.
Ben je geïnteresseerd?
Zin om te werken in een organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen?
✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op woensdag 13 juli 2022 via deze link.
✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op maandag 18
juli 2022 tussen 9u en 13u.
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Anik Aerts
(Teamverantwoordelijke) via anik.aerts@cawdekempen.be / 0471 92 24 25 of Anne Meeus
(Directielid) via anne.meeus@cawdekempen.be / 0474 95 21 51.
Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar
samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

