VACATURE
BEGELEIDER BESCHUT WONEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
SINT-NIKLAAS
Pro Mente vzw organiseert in de regio Waasland en Dendermonde ZORG IN DE SAMENLEVING voor
mensen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid:
• Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen
te Sint-Niklaas (“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas”) of in Dendermonde
(“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Dendermonde”).
• Begeleiding aan huis in Sint-Niklaas en in Dendermonde
• Dagactiviteiten op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren, te Sint-Niklaas en
te Dendermonde
Pro Mente vzw is een SAMENWERKINGSVERBAND van:
• het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas: www.hieronymus.be
• het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius te Dendermonde: www.azsintblasius.be
• het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender: www.cggwaasendender.be
• het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: www.dedriestromen.be

FUNCTIE-BESCHRIJVING
Voor het IBW Pro Mente Sint-Niklaas gevestigd in de Hazewindstraat 41 zoekt Pro Mente vzw een
tijdelijke begeleider (0,80 VTE = 30,4/38 u). De taken van deze begeleider zijn:
•

Rehabilitatiegerichte begeleiding aan huis van mensen met psychiatrische problemen. Totale caseload: ca 13 cliënten per VTE. In periodes waarin de zorgintensiteit van de cliënt toeneemt, kan de begeleiding gedragen worden door meerdere teamleden (shared caseload).

•

Begeleidingsdomeinen: gezondheidszorg, wonen, werken (of alternatieven voor werk), leren, recreëren, huishouding, budget, administratie, sociale contacten, ...

•

De begeleider hanteert de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
(SRH). In trialoog doorlopen de cliënt, de mantelzorgers en de begeleider de volgende methodische stappen: inventarisatie van mogelijkheden, uitdagingen en persoonlijke wensen
van de cliënt op de diverse domeinen; stellen van doelen die zoveel mogelijk aansluiten bij
de persoonlijke wensen van de cliënt; planmatige ondersteuning van de cliënt bij de realisatie van deze doelen; systematische opvolging van de voortgang en evaluatie. De begeleider
en de cliënt registreren dit proces in het begeleidingsplan.

•

De begeleider werkt samen met andere hulpverleners die betrokken zijn/worden in het leven van de cliënt zoals huisarts, behandelend psychiater, thuisverpleging, gezinshulp ... én
met belangrijke steunfiguren uit de omgeving van de cliënt (familie, mantelzorgers, ...)

•

De begeleider bouwt en ondersteunt op maat een zorgnetwerk rond de cliënt. Naast professionele hulpverleners uit de gezondheidszorg en de welzijnssector maken ook mantelzorgers en familie deel uit van dit zorgnetwerk.

•

De begeleider werkt in (sub)team (totaal 10 medewerkers) o.l.v. het diensthoofd, coördinator en coördinerend psychiater. Hij/zij neemt deel aan de dagelijkse briefings, de wekelijkse
teamvergadering en de beleidsvergaderingen.
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•

De begeleider rapporteert mondeling en schriftelijk (digitaal cliëntdossier) over de
hem/haar toegewezen begeleidingen.

PROFIEL
•

Minimum bachelor-diploma menswetenschappelijke richting zoals psychiatrische of sociale
verpleegkunde, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, orthopedagogie is een absolute vereiste.

•

Ook schoolverlaters komen in aanmerking.

•

Bij voorkeur kennis en vaardigheden m.b.t. rehabilitatiegerichte GGZ-begeleiding volgens de
methodiek van het "Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen".

•

Bij voorkeur kennis van de sociale kaart in de regio.

•

Administratieve vaardigheden en basiskennis van de courante informatica-toepassingen.

•

Sterke communicatieve vaardigheden.

•

Organisatorische vaardigheden: vlot in agendabeheer, planmatig en resultaatgericht werken, flexibiliteit, autonoom kunnen werken.

•

Gewenste attitude: respectvolle bejegening van mensen, herstel-bevorderende opstelling,
attitude gericht op empowerment van de cliënt en zijn omgeving.

•

Beschikken over rijbewijs B én eigen wagen in het kader van de wachtdienst (zie lager).

AANBOD
•

4/5- tewerkstelling (30,40u/38 u) met een arbeidsovereenkomst in het kader van een vervanging zwangerschapsbescherming (voorzien tot ong. 15 oktober 2021)

•

Startdatum: bij voorkeur 1 maart 2021 (te onderhandelen)

•

werktijden:
o

gemiddeld 3 dagdiensten (8u-16u06) en 1 late dienst (tot 19 u)) per week.

o

Eén weekenddienst (za en zo, enkel voormiddag) gemiddeld om de 8 weken.

o

Eén wachtdienst buiten de kantooruren (volledige week) gemiddeld om de 8 weken.

•

Dienstverplaatsingen gebeuren met fietsen ter beschikking gesteld door de werkgever (tenzij verplaatsing in het kader van wachtdienst).

•

Loon: IFIC-barema categorie 14, specifieke compensatie- en vergoedingsregeling voor wachtdiensten; overname relevante anciënniteit.

•

Extra-legale voordelen: volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer, maximale
fietsvergoeding; groepsverzekering.

•

Plaats tewerkstelling: IBW Pro Mente Sint-Niklaas, Hazewindstraat 41, te 9100 Sint-Niklaas

SOLLICITATIE-PROCEDURE
Uitsluitend solliciteren via e-mail met motivatiebrief en CV in bijlage, gericht aan diensthoofd Bart
Dentant met mailadres: bart.dentant@promente.be
Uiterste sollicitatiedatum: 24 januari 2021
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Sollicitatiegesprekken gepland in eerste twee weken van Februari.
VDAB-vacaturenummer:
Datum: 8 september 2020
Anke Cortvriendt

Bart Dentant

Stafmedewerker Pro Mente vzw

Diensthoofd IBW Pro Mente Dendermonde
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