Begeleider GGZ – Casemanager Kadans Wonen
contract onbepaalde duur
80%
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.
IBW Multiversum en vzw Free Clinic zijn projectuitvoerders van KADANS Wonen. KADANS staat voor
Ketenaanpak Dak-en thuislozen Antwerpen Stad. Het project biedt huisvesting en begeleiding voor
meerderjarige dak- en thuislozen uit Antwerpen met een meervoudige GGZ problematiek (o.a. middelen
gerelateerde problemen).
Jouw functie
•

•
•
•

Begeleiden van cliënten met een ernstige, langdurige psychiatrische kwetsbaarheid in hun
leefomgeving door middel van huisbezoeken en aanklampende zorg; naast vaardigheden inzake
assessment verwachten we ook een outreachende aanpak in het kader van bemoeizorg.
Bouwen aan het netwerk van de cliënt en dit steeds gebaseerd op de keuzes van de cliënt en in functie
van zijn herstel;
Samenwerken met relevante partners in het netwerk om via gedeelde zorg te komen tot structurele
oplossingen voor de problemen waarmee de cliënt te kampen heeft;
Meewerken aan de verdere ontwikkeling van het Kadans-Wonen concept van de stad Antwerpen.

Jouw profiel
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de GGZ of de verslavingszorg.
Een diploma op bachelor niveau in een menswetenschappelijke richting.
Je bent vertrouwd met herstelondersteunende zorg, harm reduction en Steunend Relationeel Handelen
(SRH)
Je kan actief en dynamisch werken binnen een netwerk van diensten en voorzieningen uit verschillende
sectoren en lijnen. Je bent bereid je kennis en ervaring rond deze diensten en voorzieningen te
verruimen.
Je functioneert respectvol en constructief binnen een interdisciplinair team maar kan ook zelfstandig en
oplossingsgericht werken in de thuissituatie van de cliënt.
Je bent bereid outreachend te werken met het openbaar vervoer of met de fiets.
Je bent bereid om ook ’s avonds te werken indien nodig
Je bent bereid om enkele weken/jaar te participeren in de 24-uurs telefonische permanentiedienst
Indien nodig doe je tijdens deze periodes interventies buiten de kantooruren
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 functie classificatie 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 of fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietslease

Interesse?
Solliciteren kan eenvoudig en snel via onze website www.multiversum.care en dit voor 30 novemberr 2022.
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Yves Kempeneers, coördinator Kadans Wonen
0490/64 43 55 of Nicole Van Houtven, zorgmanager IBW Multiversum 0499/51 91 86.

