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Psyche vzw zoekt een 

 
 

Projectmedewerker verslaving en 
middelenmisbruik (m/v/x) 

 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg krijgen hulpverleners steeds  
meer te maken met verschillende vormen van verslavingproblematiek.  

Om de deskundigheid op dit vlak te bevorderen zijn we op zoek naar een 
projectmedewerker die in samenwerking met de collega’s van VAD, een gevarieerd 

opleidingsaanbod inzake middelenproblemen en verslaving organiseert binnen de ggz. 

 

Wat houdt deze job in? 

• In overleg met het team alcohol- en drughulpverlening van VAD en het vormingsteam van 

Psyche, werk je aan de uitbouw van een specifiek vormingsaanbod (online en op 
locatie) voor de geestelijke gezondheidszorg.  

• Je organiseert de bestaande VAD vormingen binnen de brede geestelijke 
gezondheidszorg en past dit aanbod aan aan de specifieke noden in de ggz-sector.  

• Je staat in voor het actief werven, blijvend motiveren en evalueren van sprekers en 

experten. Je stelt vormingsmaterialen samen in afstemming met de sprekers. 

• Je staat in voor de praktische organisatie van de vormingen (o.a. het zoeken naar 
geschikte locaties, de catering,…) en verzorgt het onthaal, de introductie en de 
nazorg van trainers en deelnemers; 

• Je brengt de vormingsnoden rond verslavingsproblematiek in specifieke settings in de 

geestelijke gezondheidszorg in kaart en evalueert het aanbod door het doelpubliek te 
bevragen. 

• Je werkt nieuwe vormingen uit rond verslaving in de geestelijke gezondheidszorg, op 
basis van gedetecteerde vormingsnoden 

• Je geeft vorm aan een vlotte samenwerking tussen de organisaties Psyche en VAD en 

werkt nauw samen met de stafmedewerker vorming van vzw Psyche. 

• Je maakt het vormingsaanbod bekend in de geestelijke gezondheidszorg, in overleg met 
de communicatiemedewerkers van Psyche en VAD.  

 

  

http://www.psyche.be/


 

www.psyche.be 

 

Wat je nodig hebt voor deze job? 

• Je steekt graag de handen uit de mouwen om zaken te organiseren en tot in de puntjes 
af te werken.  

• Je bezit een diploma menswetenschappen met relevante werkervaring.  

• Vertrouwd zijn met de verslavingszorg en/of –preventie is een troef en kennis van de 

ggz-sector is een pluspunt. 

• Je hebt ervaring met projectmatig werken en bezit basiskennis inzake didactiek. 

• Je kan goed analyseren en synthetiseren. 

• Je legt vlot contacten en weet relaties uit te bouwen binnen deze sector. 

• Je bent communicatief, sociaal en een echte teamspeler. 

• Je kan je vlot verplaatsen naar het kantoor van VAD te Brussel en het kantoor van 
Psyche te Gent.  

 

Wat wij te bieden hebben 

• Je kan je ontwikkelen in een uitdagende en gevarieerde job. 

• Je kan gebruik maken van structureel thuiswerk.   

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij vzw Psyche 

• Pakket met aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden.  

• Nuttige ervaring wordt in rekening gebracht in je anciënniteit. 

 

Over ons 

• vzw Psyche bundelt sinds maart 2022 de krachten van het Steunpunt Geestelijke 
Gezondheid/TeGek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid. Ons doel: 
bouwen aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen.  

• VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en ondersteunt vanuit een 
wetenschappelijk onderbouwd perspectief een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en 
drugsthematiek. 

 

Solliciteren 

• Overtuig ons van je kunnen met een wervende motivatiebrief en bijhorend cv. 
Die bezorg je voor 3 maart aan de algemeen directeur via didier.martens@psyche.be   

• Heb je nog vragen? neem dan gerust contact met Didier Martens (vzw Psyche) via 

0477/45.00.07 of met Katleen Peleman (VAD) via 0498/74.08.76 

• Vzw Psyche voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn voor ons 
doorslaggevend, ongeacht hun gender, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap. 
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