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VACATURE: 

BEGELEIDER LANGDURIGE GGZ  

BESCHUT WONEN PRO MENTE DENDERMONDE 
4/5 - BEPAALDE DUUR (2 JAAR) – START 1 MAART 2018 

 

PRO MENTE VZW: 

Pro Mente vzw is een samenwerkingsverband van het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te 

Sint-Niklaas, het AZ Sint-Blasius te Dendermonde, CGG Waas en Dender en CGG De Drie Stromen. 

Pro Mente organiseert huisvesting, begeleiding en activiteiten voor de doelgroep van volwassenen 

met ernstige psychiatrische problemen in de regio Sint-Niklaas en Dendermonde. Onze organisatie 

beheert twee “Initiatieven Beschut Wonen (IBW’s)”: het IBW Pro Mente Sint-Niklaas (87 plaatsen) 

en het IBW Pro Mente Dendermonde (38 plaatsen). Bovendien is Pro Mente i.s.m. het Psychiatrische 

Centrum Sint-Hiëronymus verantwoordelijk voor de Mobiele Teams Langdurige Zorg in de regio 

Waasland en Dendermonde. Meer info vindt u op www.promente.be. 

Voor het IBW Pro Mente Dendermonde gevestigd in de Sint-Gillislaan 6/11 te 
9200 Dendermonde zoekt Pro Mente vzw een tijdelijke,  4/5 - begeleider voor 
inzet in het Beschut Wonen én in het Mobiele Team Langdurige Zorg. 

 

TAAK 

 Rehabilitatiegerichte begeleiding aan huis van mensen met “Ernstige Psychiatrische Aandoening 
(EPA)” , waarvan sommige cliënten in Pro Mente-woningen verblijven (Beschut Wonen).  Totale 
caseload: ca 16 cliënten voor 0,80 VTE 

 Begeleidingsdomeinen: gezondheidszorg, wonen, werken (of alternatieve dagactiviteit), leren, 
recreëren, huishouding, budget, administratie, sociale contacten, ... .  

 Begeleidingsmethodiek: “Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)”. 

 De begeleider werkt samen met andere hulpverleners zoals huisarts, behandelend psychiater, 
thuisverpleging, gezinshulp…  én met belangrijke steunfiguren uit de omgeving van de cliënt 
(familie, mantelzorgers, …) 

 De begeleider werkt in (sub)team (totaal 12 medewerkers) o.l.v. het diensthoofd, coördinator en 
coördinerend psychiater. Hij/zij neemt deel aan de dagelijkse briefings, de wekelijkse teamverga-
dering en de maandelijkse beleidsvergaderingen.  

http://www.promente.be/
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VEREISTEN: 

 Bachelor-diploma menswetenschappelijke richting zoals: psychiatrische of sociale verpleegkunde, 
maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, ergotherapie, orthopedagogie... 

 Ook schoolverlaters komen in aanmerking. 

 Bij voorkeur kennis en vaardigheden m.b.t rehabilitatiegerichte GGZ-begeleiding  volgens de me-
thodiek van het “Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)”. 

 Administratieve vaardigheden en basiskennis van de courante informaticatoepassingen. 

 Goede communicatieve vaardigheden; autonoom kunnen werken. 

 Beschikken over eigen wagen voor occasionele dienstverplaatsingen, o.a. in het kader van de 
wachtdienst voor de cliënten van het Beschut Wonen (aanvullend op dienstvoertuigen ter be-
schikking gesteld door werkgever). 
 

ARBEIDSVOORWAARDEN: 

 4/5-twerkstelling (30,4 u/ 38 u) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 2 jaar met startda-
tum op 1 maart 2018 t/m 29 februari 2020. Nadien, reële mogelijkheden voor continuering met 
contract van onbepaalde duur. 

 De werkgever stelt dienstvoertuigen ter beschikking voor de (talrijke) dienstverplaatsingen (cfr. 
outreachende werking). 

 Werktijden: gemiddeld 3 dagdiensten en 1 late dienst per week op weekdagen; geen weekends; 1 
wachtdienst buiten de kantooruren (volledige week, weekend inbegrepen) gemiddeld om de 8 
weken. 

 Loon: bachelor-barema Paritair Comité 330.01 (privé-ziekenhuizen); specifieke compensatie- en 
vergoedingsregeling voor wachtdiensten; overname relevante anciënniteit. 

 Extralegale voordelen: volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer, maximale fietsver-
goeding; groepsverzekering. 

 Dynamische werksfeer in een steeds groeiende organisatie. 

 Plaats tewerkstelling: IBW Pro Mente Dendermonde  -  Sint-Gillislaan 6/11  -  9200  Dendermonde. 
 

SOLLICITATIEPROCEDURE: 

 

 Solliciteren ten laatste vrijdag 9 februari 2018 

 uitsluitend solliciteren per e-mail met brief en CV in bijlage t.a.v. diensthoofd bartvandevoor-
de@promente.be  

 Voor meer informatie kan u telefonisch terecht bij diensthoofd Bart Van de Voorde op het num-
mer 0485/33 06 63. 

 Deze vacature is ook terug te vinden op de VDAB-website onder het vacaturenummer: 
56986515. 

 

Peter Van Stappen 

Coördinator Pro Mente vzw 

5 januari 2015 
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