
 
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 in afspraak met het netwerk Noolim  
een vacature vacant voor een: 

 Bachelor Menswetenschappen 
– Netwerkgerichte 
expertisedeling en 
hulpverlening (m/v/x)  

Voor een deeltijdse functie (50%) met een specifieke opdracht naar de kruispunten* binnen de 
Noolim-regio. 

*Op dit moment wordt er in verschillende netwerken GGZ ingezet op het ontwikkelen en/of verder 

uitbouwen van lokale en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen 

binnen wat men noemt ‘kruispuntwerkingen’  

 

Taakomschrijving 

 

 Het organiseren of bestendigen van intersectorale zorginitiatieven 

 Het bevorderen van detectie en screening naar middelenproblematiek bij verschillende 

zorgactoren betrokken in deze initiatieven 

 Expertisedeling omtrent middelenproblematiek faciliteren tussen verschillende zorgactoren in 

het netwerk, met een focus op de 1ste lijn 

 Deelnemen aan vraagverheldering in duo met eerstelijns/welzijnsmedewerkers  

 Vanuit vraagverheldering toeleiden van zorggebruikers en/of context naar de meest gepaste 

zorg 

 Deelnemen aan intersectoraal casusoverleg betreffende complexe zorgdossiers 

 Actieve rol opnemen (in het meedenken) rond de doorontwikkeling van regionale samenwerking  

 

 

Functieprofiel 

 Bachelor menswetenschappen (maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, 

orthopedagogie, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige…) of gelijkwaardig door ervaring.  

 Ervaring  en/of kennis van de verslavingsproblematiek  



 Kennis van de sociale kaart.  

 Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname in het team.  

 Een netwerk(st)er  

 Geloven in een geïntegreerd zorgaanbod over organisaties binnen GGZ en welzijn heen  

 Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.  

 Flexibel ingesteld zijn, zich kunnen organiseren en initiatief nemen.  

 Affiniteit met en kennis van online werkvormen.  

 Bereidheid tot bijscholing.  

 

Aanbod 

 Een contract van 50% tot 31 juli 2023 ( mogelijks verlengbaar tot max. 31 december 2023 )  

 Verloning volgens de geldende IFIC inschaling 

 Standplaats Tongeren met verplaatsing naar kruispuntwerkingen binnen de Noolim-regio 

 Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken  

 Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing 

 Groepsverzekering 

 Tewerkstelling binnen een dynamische organisatie met een pioniersrol binnen het GGZ 

landschap.  

 

Indiensttreding 

 We streven naar een snelle 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). 

Uiterste inschrijvingsdatum: 17 juli 2022 
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