
   

 

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ANDANTE zoekt 

 

Maatschappelijk werker 

voor het connectteam (vroegdetectie en vroeginterventie) 

van het netwerk PANGG 018 

contract onbepaalde duur (28,5u tot 38u/week) 

 

 

Wat wordt jouw uitdaging? 

• Je werkt in het Connect-team Antwerpen (voorheen VDIP) dat zorgt voor vroegdetectie, 

diagnosestelling, toeleiding naar en kortdurende begeleiding van jongvolwassenen (14 tot 23 

jaar) met een verhoogde kwetsbaarheid (psychose, suïcidaliteit/depressie en verslaving).  

• Je maakt gebruik van methodieken die passen binnen herstelgericht werken zoals 

bemoeizorg, open dialogue, persoonlijke diagnostiek en contextueel werken. 

• Je ondersteunt zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in het toeleiden van cliënten 

naar de juiste zorg. 

• Je focust op screening, assessment, diagnose en indicatiestelling in het kader van de 

opdracht vroegdetectie. 

• Je doet aanklampende interventies om tot een kortdurend zorgaanbod te komen. 

• Je gaat actief aan de slag om je cliënt op sociaal- administratief vlak vooruit te helpen om zo 

de cliënt in zorg te laten aanhaken 

 

 

Wat vragen we? 

• Je hebt een bachelordiploma in maatschappelijk werk of aanverwant. 

• Je hebt enkele jaren ervaring in het werken met jongeren en jongvolwassenen met 

psychische en psychiatrische problemen. 

• Je hebt interesse in het werken met vroegdetectie en vroeginterventie van psychische 

klachten. 

• Je bent creatief in het uitwerken van geïndividualiseerde trajecten met jongeren en probeert 

hierbij alle levensdomeinen te omvatten. 

• Je kent de sociale kaart en sociale wetgeving en bent bereid je kennis up to date te houden 

• Je kan vlot samenwerken met je collega’s van het team en van andere diensten binnen en 

buiten de GGZ. 

• Je bent flexibel en bereid je te verplaatsen  



 

 

Wat bieden we? 

• Plaats van tewerkstelling: stad Anrwerpen. 

• Een bediendecontract voor onbepaalde duur van 28,5 tot 38u/week. 

• Onmiddellijke indiensttreding. 

• Verloning volgens barema 1.55 (bachelor) van de Vlaamse Gemeenschap. 

• Verplaatsingskosten outreaching volgens de officiële tarieven. 

• Een boeiende en ondersteunende werkomgeving. 

 

 

Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief en curriculum vitae voor 25 november 2019 naar Dirk 

Kaethoven (dirk.kaethoven@andante.be).  Voor meer informatie kan men terecht bij Dr. Natalie Van 

Looveren (natalie.vanlooveren@andante.be) of Jan Bachot (jan.bachot@andante.be). 

 

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op donderdag 5 

december 2019 vanaf 14 uur. 

 

 


