
Andante is één van de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn
specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante behandeling van ernstige psychische
problemen. Wij zijn op zoek naar nieuwe collegaʼs om ons team in de Kruispunten te versterken.

Wie zijn we?
We zijn een dynamische organisatie die haar aanbod steeds vernieuwt in functie van de noden van
de maatschappij, onze cliënten en onze collegaʼs. Opleiding en vorming zorgen ervoor dat we
kwalitatieve zorg kunnen bieden.

Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te werken met partners in het netwerk om
zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te verbeteren. Een speerpunt in deze
samenwerking zijn de Kruispunten (www.kruispunten.be), een laagdrempelig inlooppunt dat
kortdurende psychosociale begeleiding biedt voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar.
Er is een Kruispunt in elke eerstelijnszone van het arrondissement Antwerpen.
Elk Kruispuntteam is intersectoraal samengesteld uit medewerkers van PZ of PAAZ, CGG, CAW en
VAPH-voorzieningen.

Heb je zin om hieraan mee te werken?
Geloof je dat samenwerking vanuit verschillende invalshoeken en expertises geestelijke
gezondheidszorg toegankelijker maakt? Wil je mee bijdragen aan kortdurende en betaalbare
psychosociale hulpverlening? Wil je zorgen voor de afvaardiging van Andante in de Kruispunten?
Dan vormen wij een goede match! Want wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega
die wil meewerken in de Kruispunten Antwerpen-Centrum en/of -Oost om volgende taken op te
nemen:

- je onthaalt cliënten, doet intakegesprekken en gee� advies;
- je biedt psychosociale hulpverlening en/of begeleidt groepssessies;
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- je werkt nauw samen in een team van hulpverleners en psychologen van verschillende
organisaties om de cliënt de meest gepaste zorg te bieden of toe te leiden naar de
partner/externe organisatie die dit kan bieden;

- je werkt volgens de afspraken binnen de conventie eerstelijnspsychologische hulp.

Ben jij de collega die we zoeken? Dan...
- heb je een masterdiploma psychologie of orthopedagogie;
- beschik je over een visum en ben je aangesloten bij de psychologencommissie;
- kan je kortdurend, herstelgericht en oplossingsgericht werken;
- kan je vlot samenwerken met collegaʼs van je team en van andere diensten binnen en

buiten de GGZ;
- kan je op maat werken van de heel diverse cliëntenpopulatie van een Kruispunt,

meertaligheid is een pluspunt;
- ben je flexibel en kan je zelfstandig werken.

Wat mag je van ons verwachten?
- een afwisselende en uitdagende functie van onbepaalde duur, het aantal uur/week is

bespreekbaar met een minimum van 19u/week;
- boeiende  werkomgeving met gunstige arbeidsvoorwaarden die een evenwicht tussen

werk en privé ondersteunen;
- verloning IFIC 16+.

Zie je dit helemaal zitten?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar tania.vekemans@andante.be vóór 4/11/2022.
We nodigen je uit voor een gesprek in de tweede hel� van november.

Meer informatie over onze werking vind je op www.andante.be en www.kruispunten.be

Voor concrete vragen over de Kruispunten kan je terecht bij Frieke Van Zundert
(frieke.vanzundert@andante.be).
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