zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, 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 heeft, in nauwe samenwerking met Free Clinic vzw, een vacature voor een:

Verpleegkundige / Coördinator spuitenruil
in het kader van een project binnen een Vlaamse beheersovereenkomst dat beoogt om verspreiding
van infectieziektes tegen te gaan bij mensen die injecteren en preventief te werken naar andere
groepen in de samenleving.
Deze vacature betreft een functie van 75 of 80% tot eind 2023, met mogelijk kans tot verlenging.

Taakomschrijving


Het bestaande netwerk van spuitenruil binnen eigen provincie onderhouden en uitbreiden



Advies bieden aan netwerk over thema’s verbonden aan het GIG (Gezondheidspromotie
Injecterende Gebruikers)



In kaart brengen van de gebruikte methodieken die toegepast worden bij de doelgroep van
injecterende druggebruikers en behoeftes die er leven bij de organisaties rond het werken met
mensen die injecteren



Vertalen van nieuwe methodieken naar eigen lokale context. Eventueel opzetten of
ondersteunen van pilootprojecten verbonden aan de opdracht



Opvolging van de nieuwe initiatieven die raakvlakken hebben met gezondheidspromotie bij
injecterende gebruikers



Aanbod van vormingen, trainingen, deskundigheidsbevordering aan het bestaande netwerk.



Ontwikkelen en aanbieden van gezondheidspromotiemateriaal



Medisch materiaal bestellen en opvolgen van stock materialen spuitenruil



Leveringen en ophalingen bij partners die meewerken binnen spuitenruil



Organiseren en uitvoeren van een bevraging bij mensen die injecteren



Bijhouden van registratie; Voorbereiding van eindrapportage van het GIG naar de Vlaamse
overheid



Persoonlijke contacten onderhouden met mensen die injecteren en motiverend werken over
het nut van proper spuitmateriaal



Je komt terecht in het GIG-team: nauwe samenwerking met coördinator HCV en
spuitenruilcoördinatoren van andere regio’s



Je werkt nauw samen met de multidisciplinaire teams op provinciaal niveau en engageert je
binnen het verpleegkundig team van zorGGroep Zin



Actieve deelname aan teamvergaderingen

Functieprofiel


U beschikt over een diploma psychiatrisch/sociaal verpleegkundige



U beschikt over een eigen wagen



Professionele werkervaring binnen de welzijns- of geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur in
de verslaafdenzorg, is een pluspunt.



Ervaring met gegevensverzameling en/of klinische proeven is ook een voordeel



Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben, is een pluspunt.



Kennis







Kennis van de verslavingszorg en psychiatrische ziekten



Kennis van de medische en farmacologische aspecten van de verslavingszorg



Kennis van overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen



Inzicht in de leefwereld van de mensen met een middelenproblematiek over de
verschillende levensomstandigheden

Vaardigheden


Cliënt service en ondersteuning



Omgaan met mensen uit verschillende culturen



Werken in multidisciplinair teamverband



Loyale houding ten opzichte van zorGGroep Zin en de andere partners



Organisatie en systematische planning van het eigen werkschema



Correcte, snelle en onafhankelijke voltooiing van taken



Communicatief en teamplayer



Een presentatie kunnen voorbereiden en brengen



Probleemoplossende houding



Verslaggeving kunnen verzorgen



Beschikken over een gezonde mentale kracht en makkelijk kunnen omgaan met
stressoren

Attitudes


Verantwoordelijkheidsgevoel



Respectvol en openminded tegenover mensen die drugs injecteren



Geloven in de kracht van mensen met een drugverslaving



Outreachend willen werken



Affiniteit en geloven in een laagdrempelige werking



Zelfstandig werken en bereid zijn tot werken in team en overleg



Flexibel in werkuren (normaal vast werkschema, maar uitzonderingen zijn mogelijk)



Positieve instelling



Tactvol, discreet en met respect voor het beroepsgeheim



Aandacht voor orde en netheid

Aanbod


Contract van 75 of 80% tot eind 2023, met mogelijk kans tot verlenging



Verloning volgens de geldende IFIC-inschaling.



Een boeiende en leerrijke werkomgeving



Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken



Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing

Indiensttreding:


Indiensttreding kan vanaf 1 september 2022

Solliciteren
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerd
schrijven en CV te richten aan Veerle Pinxten (veerle.pinxten@zorggroepzin.be).
De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 23 augustus 2022.
Voor meer informatie kan m.b.t. dit project kan u terecht bij Dr. Bas Vandenbergh (011 27 42 98) of
Veerle Pinxten (011 27 42 98).

