
 

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus werft aan: 

Begeleidingsfunctie aanklampende zorg 
binnen het Mobiel Team Langdurige 

Zorg te Dendermonde 
 

38u/week, contract bepaalde duur tot 14/4/2022.  

Situering  

Je werkt als begeleider in een nieuw opstartende deelwerking aanklampende zorg van het reeds bestaand 
Mobiel Team Langdurige Zorg (MTLZ) te Dendermonde. De begeleiding is specifiek gericht naar (zorgwekkende) 
zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek. In nauwe samenwerking met lokale actoren 
(eerstelijnsactoren, welzijnspartners, lokale besturen,…) worden deze burgers, die niet in (gepaste) zorg zijn en 
dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners gesignaleerd en aangemeld via een casusoverleg aan het team 
aanklampende zorg.  
 
Het Mobiel Team Langdurige Zorg  te Dendermonde  maakt deel uit van het netwerk GG ADS (Aalst – 
Dendermonde – Sint-Niklaas). De strategische aansturing gebeurt door de “werkgroep functie 2b” en de  
Strategische Werkgroep van het Netwerk GG ADS.  De operationele aansturing gebeurt door Pro Mente vzw 
i.s.m. het PC Sint-Hiëronymus.  
Doelgroep:  mensen met ernstige en langdurige psychiatrische kwetsbaarheid (EPA-doelgroep). 
Opdracht: rehabilitatiegerichte begeleiding in de eigen leefomgeving van de cliënt . 

Plaats in het organigram 

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team onder leiding van het diensthoofd (Bart Van de Voorde) en de 

coördinerend psychiater (dr. Van Boven). 

Functieomschrijving  

- Je begeleidt personen die behoren tot de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met een (vermoeden 

van) psychische problematiek (caseload van ca 15- 20 cliënten per VTE).  

- Je begeleidt deze cliënten in hun eigen leefomgeving (outreachend). 

- Je tracht een vertrouwensband op te bouwen, een zorgnetwerk rond hen op te zetten en dit netwerk te 

ondersteunen. Naast professionele hulpverleners uit de gezondheidszorg en de welzijnssector maken ook 

mantelzorgers en familie deel uit van dit zorgnetwerk.   



- Je werkt vanuit een herstelgerichte visie en hanteert de SRH-methodiek met oog op stabilisatie, harm 

reduction en verhogen van levenskwaliteit op diverse levensdomeinen (wonen, werken, leren, recreëren, 

psychiatrische gezondheid, somatische gezondheid, sociale contacten, administratie, budget, mobiliteit…)  

- In periodes waarin de zorgintensiteit van de cliënt toeneemt, draag je de begeleiding met het hele team 

aanklampende zorg (shared caseload) of kan het Mobiel Team Acute Zorg worden ingeschakeld. 

- Je  rapporteert over de begeleidingen op de teamvergaderingen en bent verantwoordelijk voor de 

begeleiding-gebonden registratie in het digitale cliëntdossier. Het begeleidingsplan maakt hier deel van uit. 

- Je neemt bijhorende begeleiding-gebonden administratieve taken op.  

Profiel  

- Je beschikt over een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting (verpleegkunde, Bachelor i/d 

psychologie, orthopedagogie, ergotherapie, maatschappelijk werk, …).   

- Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders en/of cliënten met een 

psychiatrische kwetsbaarheid.   

- Je beschikt over kennis en vaardigheden m.b.t. herstelgeoriënteerde zorg en SRH-methodiek. 

- Je hebt kennis van psychopathologie en sociale kaart. 

- Je bent sterk in verbale communicatie en vaardig in schriftelijke rapportage.  

- Je beschikt over organisatorische vaardigheden: vlot in agendabeheer, planmatig werken. 

- Je bent flexibel en kan  autonoom werken. 

- Je haalt arbeidstevredenheid eerder uit processen dan uit resultaten.  

- Gewenste attitude: respectvolle bejegening van cliënten, mantelzorgers, familie; herstel-bevorderende 

opstelling; attitude gericht op empowerment van de cliënt en zijn omgeving; goede teamspeler. 

- Beschikken over een rijbewijs B. 

Aanbod  

- Een uitdagende en gevarieerde job, met veel ruimte voor professionele ontplooiing. 

- Tewerkstelling in een dynamisch en divers team.   

- Voltijdse (38u) arbeidsovereenkomst bepaalde duur. 

- Startdatum: bij voorkeur 1 september 2021.  Einde contract 14 april 2022. 

- Verloning volgens IFIC-barema cat. 14.  

- Werktijden: dagdiensten en gemiddeld 1 late dienst per week (tot 21 u); geen weekenddiensten. 

- Je maakt voor de dienstverplaatsingen gebruik van de auto’s en fietsen ter beschikking gesteld door het PC 

Sint-Hiëronymus. 

- Plaats tewerkstelling: Dendermonde en omliggende gemeenten (Hamme, Zele, Berlare, Buggenhout, 

Lebbeke) . Secretariaat: Sint-Gillislaan 6 bus 11, 9200 Dendermonde.  

Sollicitatieprocedure 

- Uitsluitend via mail naar dirk.delille@hieronymus.be uiterste sollicitatiedatum 29 augustus 2021. 

- Meer info te verkrijgen bij Dirk De Lille, verpleegkundig directeur (03 776 00 41) en Bart Van de Voorde, 

diensthoofd Mobiel team Langdurige Zorg  (0485 33 06 63).  
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