VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
een medewerker (m/v) voor haar mobiele team
dubbel diagnose verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en is
partner in het Netwerk GGZ Noord West-Vlaanderen.
In het kader van het Federale project ter versterking van het GGZ-aanbod voor volwassenen met
dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychiatrische problemen wordt voor de provincie WestVlaanderen een samenwerking opgestart tussen het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus (afdelingen
De Palissant en De Caai), het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Prisma (werking Ampel), de
West-Vlaamse artikel 107 GGZ-netwerken (mobiele teams functie 2) en de West-Vlaamse VAPHactoren.
Het speerpunt van deze versterking bestaat uit de oprichting van een mobiel team dat ingezet kan
worden ter ondersteuning van de tot de doelgroep behorende zorgvragers zelf en/of hun natuurlijke
netwerk en/of hun professionele netwerk.
De ondersteuningsmogelijkheden die in een mobiele modus kunnen worden geactiveerd zijn o.a.:
diagnostiek, beeldvorming, crisisinterventie, behandeling, vorming,…
Dit gespecialiseerde mobiele team wordt geactiveerd als een tijdelijke aanvullende GGZondersteuning van de natuurlijke en/of professionele contexten. Doelstelling is om deze zorgvragers
maximaal te kunnen helpen in hun normale leefcontext.
De Palissant, De Caai en Ampel stemmen hun werkingen maximaal op elkaar af zodat elke
ondersteuningsvraag uit de provincie West-Vlaanderen die bij één van deze werkingen toekomt
aangaande deze doelgroep op een gecoördineerde manier zal behandeld, opgevolgd en geëvalueerd
worden.
Jouw opdracht
Je werkt mobiel voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende GGZ-problematiek,
waarbij het netwerken essentieel is.
Door je specifieke expertise van de doelgroep fungeer je als raadgever/referentiepersoon ter
ondersteuning van zowel natuurlijke als professionele netwerken in de regio Zuid West-Vlaanderen.
Samen met de zorgvrager en zijn/haar netwerken ga je op zoek naar de meest optimale tijdelijke
ondersteuningsmogelijkheden. Je doet dit niet alleen met woorden, maar ook met daden.

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

Jouw profiel
- Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen.
- Je hebt ervaring in het werken met de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en
psychiatrische problemen.
Je hebt kennis van de actuele GGZ behandel- en visiekaders in de zorg voor de doelgroep.
Je bent in staat een behandeling/begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en
herstelgericht zorg op maat benadering.
- Je werkt graag samen met andere actoren binnen een netwerk en hebt belangstelling voor het
werken vanuit een mobiele context. Ervaring met het werken in een netwerk strekt tot aanbeveling.
- Je hebt kennis van verschillende denkkaders en bent in staat je aan te sluiten bij de hulpvraag van
de zorgvrager.
- Je zoekt samen met de zorgvrager naar oplossingen en vertrekt daarbij vanuit de krachten en
sterktes van de persoon en zijn/haar netwerk.
- Je bent in staat om een proces op gang te trekken, te begeleiden en vast te houden.
- Je hebt een sterk luisterend vermogen en een coachende ingesteldheid.
- Door je sterke communicatie- en rapportagevaardigheden zorg je voor een vlotte communicatie .
- Je stelt je flexibel op en beschikt over een behoorlijke dosis zelfreflectie en introspectie.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid je eigen wagen voor alle dienstverplaatsingen in
te zetten.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk
geïnspireerde waarden.
Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Je maakt deel uit van een team dat gevestigd is in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus te
Beernem, maar je bent tegelijkertijd sterk geconnecteerd met de regio Zuid West-Vlaanderen.
- Een stevige introductie en inscholing bij aanvang van je tewerkstelling.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
- Een deeltijdse (19/38 of 24/38) tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met
kans op verlenging na positieve evaluatie.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
- Indiensttreding zo snel als mogelijk.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: mobielemdw De Palissant) voor 06/12/2017 t.a.v. Brecht
Vandeputte, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per
e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org .
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Peter Landuyt, Afdelingshoofd De
Palissant ( 050 79 95 75; dect. 7501).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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