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, 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) zoekt in nauwe samenwerking met de stad
Beringen een:

Outreacher (m/v/x)
werkend vanuit de CAD antenne in Beringen.

Taakomschrijving:


Actief contact leggen met rondhangende doelgroepen op het grondgebied Beringen



Een vertrouwensrelatie opbouwen met deze doelgroepen en een brugfunctie vervullen tussen
hen en de sociale voorzieningen in de buurt



De doelgroepen een psychosociaal-, ondersteunend en vrijetijdsaanbod bieden



Uitbouwen van een hulpverleningsnetwerk in overleg met de cliënt en andere sociale
voorzieningen



De gebruikers doorverwijzen naar ambulante en/of residentiële hulpverlening indien nodig



Signaleren van noden en verwachtingen aan het beleid



Deelname aan de teamvergaderingen



Deelname aan stedelijke overlegfora: o.a. stuurgroep straathoekwerk, team buurtwerking,
dak- en thuislozenoverleg, team preventie en veiligheid.



Samenwerking met andere betrokken welzijns- en geestelijke gezondheidspartners

Functieprofiel:


Psychiatrisch of sociaal verpleegkundigen, bachelors richting menswetenschappen, …,



Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of sociaal-cultureel – en buurtwerk is een
pluspunt



Een respectvolle en open houding t.a.v. verslavingsproblematiek;



Achter een laagdrempelig hulpverleningsaanbod staan met aandacht voor ‘harm reduction’



Zich vinden in de herstelvisie op verslaving



Beschikken over een gezonde persoonlijke draagkracht



Stressbestendig zijn



Affiniteit met intercultureel werken, openstaan voor mensen met een ander referentiekader



Communicatievaardig en assertief zijn



Maatschappelijk geëngageerd zijn



Bereid zijn te werken buiten de kantooruren ( min. 1 avond per week )



Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname aan teamvergaderingen



Over eigen vervoer beschikken

Aanbod:


Een voltijds contract van onbepaalde duur



Salaris volgens de geldende barema’s (PC 331) op bachelor niveau



Ondersteuning via een eigen vakgroep straathoekwerk en regionale verslavingsequipe WestLimburg



Coaching middels werkbesprekingen, functioneringsgesprekken

Solliciteren
Geïnteresseerde kandidaten richten een gemotiveerd schrijven en CV aan Karen Beuckx en Geert
Vanham via mail aan Veerle Pinxten (veerle.pinxten@zorggroepzin.be). Voor bijkomende informatie
over deze vacature kan je contact opnemen met Veerle Pinxten op telefoonnummer 011 27 42 98.


Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 17 april 2020



Afhankelijk van het verdere verloop van de maatregelen m.b.t. Covid-19, zal de schriftelijke
proef mogelijks digitaal verlopen. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, zal je het examen
en de richtlijnen hierrond per mail ontvangen in de loop van de week van 20 april 2020.



Mondeling proeven: donderdag 30 april 2020 (namiddag)



Finale aanwervingsronde: datum nog te bepalen in overleg met directeur Geert Vanham en
vertegenwoordiger selectiecommissie stad Beringen

