Individuele Coach (M/V) – Jongvolwassenenwerking Veerkrachtwonen
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onmiddellijke indiensttreding

Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.
Omschrijving cluster/afdeling
Voor de jongvolwassenenwerking Veerkrachtwonen (VKW), zijn wij op zoek naar een individuele
coach/begeleider, met affiniteit voor en ervaring in het werken met adolescenten en jongvolwassenen (18 – 27
jaar). Onze doelgroep zijn psychisch kwetsbare jongeren in de transitieperiode van adolescentie naar
volwassenheid. De begeleiding vindt plaats in een wooncontext en omvat zowel een intensief
ontwikkelingsgericht traject als een groepswerking.
Jouw functie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent een bruggenbouwer inzake transities in de zorg van jongeren naar volwassenen. Je ondersteunt de
zorgcontinuïteit en helpt breuklijnen in de hulpverlening te voorkomen.
Je begeleidt en coacht de individuele cliënt in zijn traject, op verschillende levensdomeinen.
Je ziet de specifieke thuissituatie (zelfstandig leven in verbinding met anderen) als een middel om
jongvolwassenen te laten groeien, keuzes te laten/leren maken doorheen de transitiefase.
Je focust vanuit nieuwsgierigheid op het traject dat de jongere aflegt en de dynamieken die de
jongvolwassenen met een psychiatrische problematiek ervaren.
Je neemt, samen met de contextbegeleiding, een actieve rol op in het werken met het persoonlijke en
professionele netwerk van de cliënten.
Je werkt, samen met team Veerkrachtwonen, mee aan deskundigheidsbevordering en de uitbouw van een
intersectorale samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Integrale Jeugdhulp en
Geestelijke Gezondheidszorg.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting.
Samenwerken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend.
Je bent flexibel en communicatief ingesteld
Je hebt ervaring in of een sterke affiniteit met het werken met jongvolwassenen, en hebt interesse
voor transitiepsychiatrie.
Je bent bereid om het eigen handelen open en kritisch te benaderen, en samen te zoeken naar ‘wat
hebben wij als team/medewerker nodig in deze specifieke situatie’.
Je werkt vanzelfsprekend met het natuurlijk en/of professioneel netwerk van de cliënt in een vaak
complexe sociale context.
Je werkt graag samen in interdisciplinair teamverband.
Je kunt zelfstandig werken met individuele cliënten en in groep.

•

Je herkent je in het DNA van iedere Multiversum medewerker: we staan waarderend, met goesting,
daadkrachtig en wendbaar in ons werk!

Jouw voordelen
Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening
en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op een gezonde en zorgzame
werkomgeving. Verder bieden we je:
•
•
•
•
•
•
•

Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief.
Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen.
Een contract van onbepaalde duur met een verloning volgens de IFIC functieclassificatie en overname
van relevante anciënniteit.
Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13 arbeidsduurverminderingsdagen.
Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering.
Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden.
Een terugbetaling woon-werkverkeer, fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing.

Interesse?
We horen graag van je! Solliciteren kan snel en eenvoudig via de knop met CV en motivatiebrief tot en met
15/11/2022. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Tom Vansteenkiste., zorginhoudeliljk
coördinator, tom.vansteenkiste@multiversum.boedersvanliefde.be of Nicole Van Houtven, zorgmanager IBW
Multiversum, nicole.vanhoutven@multiversum.broedersvanliefde.be

