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PRO MENTE vzw in SINT-NIKLAAS zoekt  

Begeleider Beschut Wonen Geeste-
lijke Gezondheidszorg  
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) - Online sinds 12 sep. 2018  

Functieomschrijving 

Voor het IBW Pro Mente Sint-Niklaas gevestigd in de Hazewindstraat 41 te 9100 Sint-Niklaas 

zoekt Pro Mente vzw een tijdelijke, begeleider (0,80 VTE). De taken van deze begeleider zijn: 

• Rehabilitatiegerichte begeleiding aan huis van mensen met psychiatrische proble-

men. Totale caseload: ca 11 cliënten per VTE. 

• Begeleidingsdomeinen: gezondheidszorg, wonen, werken (of alternatieven voor 

werk), leren, recreëren, huishouding, budget, administratie, sociale contacten, ... 

• Begeleidingsmethodiek: "Systematische Rehabilitatiegericht Handelen" (SRH) 

• De begeleider werkt samen met andere hulpverleners zoals huisarts, behandelend 

psychiater, thuisverpleging, gezinshulp ... én met belangrijke steunfiguren uit de om-

geving van de cliënt (familie, mantelzorgers, ...) 

• De begeleider werkt in (sub)team (totaal 13 medewerkers) o.l.v. het diensthoofd, co-

ordinator en coördinerend psychiater. Hij/zij neemt deel aan de dagelijkse briefings, 

de wekelijkse (sub)teamvergadering en de maandelijkse beleidsvergaderingen. 

• De begeleider rapporteert mondeling en schriftelijk (digitaal cliëntdossier) over de 

hem/haar toegewezen begeleidingen. 

 

Profiel 

• Bachelor-diploma menswetenschappelijke richting zoals psychiatrische of sociale ver-

pleegkunde, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie is een absolute vereiste. 

• Ook schoolverlaters komen in aanmerking. 
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• Bij voorkeur kennis en vaardigheden m.b.t. rehabilitatiegerichte GGZ-begeleiding vol-

gens de methodiek van het "Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen". 

• Administratieve vaardigheden en basiskennis van de courante informatica-toepassin-

gen. 

• Sterke communicatieve vaardigheden en autonoom kunnen werken. 

• Beschikken over eigen wagen in het kader van de wachtdienst (zie hoger). 

Jobgerelateerde competenties 

• De situatie en de behoeften van de persoon analyseren 

• Samen met de persoon en zijn omgeving een begeleidingsplan opstellen, uitvoeren 

en opvolgen 

• Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen 

• De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden  

• De persoon oriënteren naar de gepaste gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, werk 

of alternatieven voor werk, recreatieve activiteiten,… 

Persoonsgebonden competenties 

• Plannen (= ordenen) 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Omgaan met stress 

• Klantgerichtheid 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Contactvaardig zijn 

• Leervermogen hebben 

• Samenwerken als hecht team 

• Zelfstandig werken 

• Regels en afspraken nakomen 

 

Aanbod 

• 4/5- tewerkstelling (30,40u/38 u) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

t/m 31 december 2019. Startdatum: bij voorkeur 1 november 2018 (te onderhande-

len) 

• werktijden: gemiddeld 4 dagdiensten en 1 late dienst per week op weekdagen (tot 21 

u of tot 19 u); weekenddienst gemiddeld om de 8 weken (halve dagen); 1 
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wachtdienst buiten de kantooruren (volledige week, gecombineerd met weekend-

dienst) gemiddeld om de 8 weken. 

• Loon: bachelor-barema PC 330 (privé-ziekenhuizen); specifieke compensatie- en ver-

goedingsregeling voor wachtdiensten; overname relevante anciënniteit. 

• Extra-legale voordelen: volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer, maxi-

male fietsvergoeding; groepsverzekering. 

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

laas 

Plaats tewerkstelling 

PRO MENTE vzw  

Hazewindstraat 41 9100 SINT-NIKLAAS  

Toon op kaart  

Solliciteer nu  

Vereiste studies 

Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk 

Prof. bach. Toegepaste psychologie 

Prof. bach. Verpleegkunde: Psychiatrische verpleegkunde 

Prof. bach. Verpleegkunde: Sociale verpleegkunde 

Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed) 

Werkervaring 

Niet van belang 

Rijbewijs 

B  

Contract 

• Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 

• Contract van bepaalde duur - van 01 november 2018 tot 31 december 2019 

• Deeltijds – 30,40 uren per week 

• 2 ploegenstelsel + Weekend 
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Plaats tewerkstelling 

Hazewindstraat 41 9100 SINT-NIKLAAS  

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: bart.dentant@promente.be  

Contact: Dhr. Bart Dentant  

 

Solliciteer nu  

Solliciteren uitsluitend per e-mail met motivatiebrief en CV. 

Solliciteren met CV  

Motivatiebrief toevoegen  

Sollicitaties tot en met 7 oktober 2018  

VDAB-vacaturenummer: 58316673  

Online sinds: 2018-09-12  
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