
 

   
 

 

 

                                                                                                                                                   
De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg 

biedt gespecialiseerde ambulante zorg en preventie 
aan volwassenen, ouderen, gezinnen, kinderen en 
jongeren in de zorgregio Hasselt en Tongeren-
Bilzen. Zes 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 met problemen van  
gebruik, misbruik of afhankelijkheid van alcohol, 
medicatie, illegale drugs en gokken.  

Voor de zorgregio Tongeren heeft de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw een vacature voor een 
 

Bachelor in het sociaal werk / assistent in de psychologie / sociaal 
verpleegkundige binnen het Ouderenteam 

 

voor een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur 
 
Wij vragen 

- Diploma bachelor in het sociaal werk / assistent in de psychologie / sociaal verpleegkundige. 
- Interesse voor het werken met deze specifieke doelgroep (ouderen). 
- Basiskennis van/ervaring met gesprekstherapeutische technieken. 
-  Basiskennis van de sociale kaart 
- Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname in het team. 
- Beschikken over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke 

persoonlijkheid. 
-  Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 
- Flexibel ingesteld zijn, zich kunnen organiseren en initiatief nemen. 
- Bereid zijn tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u). 
- Beschikken over een wagen en woonachtig in de regio. 

 
Taakomschrijving 

- Het voeren van intake- en begeleidingsgesprekken met de cliënt en zijn context.  
- Helpen uitwerken en verder verfijnen van een tweedelijns hulpverleningsaanbod voor de doelgroep 

ouderen. 
- Actief bijdragen aan de interne en externe communicatie van het team door deelname aan 

teamvergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen. 
- Outreachend werken naar bv. rust- en verzorgingstehuizen. 
- Bijwonen van overleg- en intervisiemomenten. 
- Cliëntgebonden administratie, registratie en opmaak van een cliëntdossier. 
- Opvolgen van het totale hulpverleningsproces. 
- Contacten met verwijzers. 

 
Wij bieden 

- Een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur. 
- Een organisatie ingebed in een netwerk van samenwerking met andere diensten in de zorgregio. 
- Een organisatie in verandering die met kwaliteit het verschil wenst te maken. 
- Een organisatie die actief betrokken is bij de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg, 

aangepast aan de actuele en toekomstige noden van de samenleving. 
- Een collegiale werksfeer in een enthousiast en ervaren multidisciplinair team. 
- Een aangename werkomgeving met ruime omkadering en ondersteuning door het secretariaat 

(administratie, agendabeheer,…). 

Wij streven naar een snelle indiensttreding. In het kader van diversiteit stimuleren we mensen van 
allochtone afkomst om zich kandidaat te stellen. We bieden gelijke kansen aan mensen met een handicap.  

Kandidatuurstelling met CV en motivatie voor 28 februari 2019 schriftelijk of per e-mail richten aan mevr. 
Karen Beuckx, Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt – karen.beuckx@vggz.be  

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij mevr. Karen Beuckx, directeur VGGZ of bij dhr. Frank Reynders, 
coördinator ouderenwerking: tel: 011/ 22 30 10.  
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