
 

 

Maatschappelijk werker met voeling voor vastgoed 
 

Mortsel 
80% - 100% 

Onbepaalde duur 
 Onmiddellijk 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 
 
Binnen het IBW Multiversum wil het volwassenen team regulier wonen een schakel zijn in het leven van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid.  We bieden ondersteuning bij het (her)opbouwen van een 
betekenisvol leven.  We voorzien professionele begeleiding in de thuissituatie binnen de verschillende 
woonvormen.  
 
We voeren een actief medewerkersbeleid dat inzet op een gezonde en zorgzame werkomgeving, met tal van 
voordelen.   Kijk zeker onderaan bij ‘jouw voordelen’. 
 
Jouw functie 

Je werkt actief mee aan de organisatie en uitvoering van een lokaal project, gesubsidieerd vanuit de Provincie 

Antwerpen, in samenwerking met Beschut Wonen Multiversum en Inclusio (vastgoedvennootschap met 

uitgesproken sociale ambities). 

 

Naast herstel- en krachtgerichte begeleiding bieden binnen de werking regulier wonen, ga je aan de slag om de 

afstand tot de huizenmarkt voor personen met een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Je zet in op 

verbinding en sensibilisering van huiseigenaars, vastgoedmarkt, lokale partners en zorgzame buurten.  

 

Jouw profiel 

• Je bijt je graag vast in een uitdagend project met maatschappelijke relevantie. 

• Je behaalde een relevant bachelor diploma in  maatschappelijk werk of andere, gelijkwaardige richting 

in de menswetenschappen 

• Je hebt tenminste 3 jaar relevante ervaring in begeleidingswerk en/of binnen de commerciële sector 

• Je hebt affiniteit in het werken met  psychisch kwetsbare personen en draagt als professional bij aan 

een inclusieve samenleving. 

• Je hebt interesse in de vastgoedsector, legt vlot contacten en zoekt actief naar opportuniteiten ifv van 

betaalbaar wonen voor kwetsbare doelgroepen. 

• Je houdt van het actief uitwerken van projecten, in dit geval in het kader van een gesubsidieerd project 

vanuit de Provincie Antwerpen 

• Je handelt proactief (vanuit cliëntperspectief) en hebt oog voor innovatieve praktijken inzake 

begeleidingswerk en woonvormen. 

• Je werkt graag in een team en je bent flexibel  



 

 

• Je hebt een lerende houding ten aanzien van jezelf, het werk en je collega’s. 

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

• Je bent bereid om enkele weken per jaar in te staan voor telefonische permanentie buiten de 
kantooruren. 
 

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. 

• Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding en mogelijkheid tot zeer voordelige 
fietsleasing. 

 

Interesse? 

We horen graag van je! Solliciteren kan snel en eenvoudig via de knop met CV en motivatiebrief tot en met 

31/10/2022   

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim de Puysseleyr, coördinator Regulier Beschut 

Wonen – wim.depuysseleyr@multiversum.broedersvanliefde.be , T0471 25 27 01  of Nicole Van Houtven, 

zorgmanager cluster IBW Multiversum – nicole.vanhoutven@multiversum.broedersvanliefde.be, T0499 51 91 
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