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Vacaturebericht 

(Referentienummer: OB6 m.a. ) 

 

Bachelor maatschappelijk werk (m/v)  

voor onze ouderenwerking 

(19u, contract onbepaalde duur) 

CGG werking en doel: 

 

Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont is een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende voorziening, gespecialiseerd in de ambulante geestelijke 

gezondheidszorg. Zowel kinderen als jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun 

omgeving) kunnen er terecht voor hulpverlening bij ernstige psychische of 

psychiatrische stoornissen. 

Het Centrum bestaat uit drie vestigingen die gelokaliseerd zijn te Mechelen, Boom 

en Lier. 

Op dit ogenblik zoeken we een bachelor maatschappelijk werk voor onze 

ouderenwerking. 
 

Functie-inhoud 

• Screening en onthaal van nieuwe cliënten, intern en outreachend. 

• Maatschappelijke begeleiding van cliënten: vraagverheldering, 

psychosociale begeleiding, nazorg 

• Overleg met externe hulpverleners, rapportering, deelname aan interne en 

externe vergaderingen 

• Garant staan voor de specifieke maatschappelijke inbreng binnen het 

multidisciplinaire team 

• Je wordt tewerkgesteld binnen het oriënteringsteam van de vestiging te 

Mechelen in nauwe samenwerking met de collega’s van de 

leeftijdsdoelgroep ouderen over de vestigingen heen. 

 

Functieprofiel 

 

• Je hebt een  professionele bachelor maatschappelijk werk. 

• Je hebt inzicht in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in 

Vlaanderen en je  hebt een goede kennis van de sociale kaart. 

• Je hebt een goede kennis van psychische en psychiatrische problematieken 

bij ouderen, hun aanpak en behandeling. 

 

Competenties : 

 

Persoonlijke vaardigheden : 

 

• Je bent energiek en enthousiast. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
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• Je hebt een actieve, onderzoekende, constructieve en transparante  

houding. 

• Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je bent integer. 

• Je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, 

maar ook graag in overleg gaat en samenwerkt met anderen. 

• Je kan actief en empathisch luisteren. 

 

Specifieke vaardigheden : 

 

• Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. 

• Je kan assertief en aanklampend werken met cliënten en hun context. 

• Je kan bijdragen aan de uitwerking van zorg op maat voor de cliënt. 

• Je engageert je om je kennis en expertise te delen. 

• Je bent stressbestendig. 

• Je hebt een goede kennis van de sociale kaart. 

• Je bent zorgvuldig met registratie en dossierbeheer. 

Praktisch : 

 

• Plaats tewerkstelling : CGG De Pont Mechelen. 

• Contract van onbepaalde duur met verloning volgens gangbare 

barema’s, max. 5 jaar anciënniteit.  

• In het bezit van een wagen. 

• Start tewerkstelling: 1 september 2020. 

 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature?  

Mail je motivatiebrief en CV (met vermelding van het referentienummer OB6 m.a.)  

vóór 27/07/2020 naar  ouderenteam@cggdepont.be   met een kopie naar Bob 

Cools, directeur,  sollicitatie@cggdepont.be  

De selectiegesprekken gaan door op donderdag 30/07/2020 

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mia De Becker, coördinator 

ouderenwerking op het nummer: 0471/ 855 708. 
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