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Vacaturebericht 
(Referentiecode: KBM21) 

 

In het kader van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren 

werd in 2015 in de provincie Antwerpen het “Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke 

Gezondheid voor 0 tot 18 jarigen en hun context (PANGG 0-18)” opgericht. 

Voor het zorgprogramma Care (mobiel langdurige zorg www.pangg0-18.be/aanbod/care) 

werven we in een tijdelijke tewerkstelling tot eind 2022 aan: 
 

Bachelor maatschappelijk werk/mobiele medewerker (m/v) 38u/week 

voor het Mobiele Care team –  

regio Mechelen/Rupelstreek 

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont huisvest en stelt de mobiele teams 

van Pangg 0-18 te werk in de regio Mechelen/Rupelstreek. 

 

Functie-omschrijving 

Als medewerker binnen het mobiel care team begeleid je, samen met je collega’s, kinderen en 

jongeren met een vermoeden van of een reeds gestelde psychiatrische diagnose en hun gezinnen. 

Het mobiel care team biedt langerdurende en aanklampende zorg op maat aan kinderen/jongeren 

en hun context met een complexe problematiek. Samen met het kind en de betrokken context 

proberen we vastgelopen zorgtrajecten weer in beweging te trekken. 

Je neemt deel aan de regionale (multidisciplinaire) teamvergaderingen en provinciale intervisies. 

Je werkt mobiel (met eigen voertuig) in het werkingsgebied Mechelen en Rupelstreek.  

 

Functieprofiel 

• Je hebt een bachelor maatschappelijk werk of een andere menswetenschappelijke 

richting.  

• Je bent in het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen. 
 

Functie-vereisten 

• Je hebt een goede kennis van ontwikkelingspsychologie, psychische en psychiatrische 

problematieken bij kinderen en jongeren, aanpak en behandeling. 

• Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren of 

belendende sectoren. Een therapeutische of counseling opleiding strekt tot meerwaarde. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de mobiele/outreachende zorg t.a.v. kinderen en jongeren 

en hun contexten. 

• Je bent flexibel zodat je één avond per week na de kantooruren (tot 20u) werkt. 

• Je bent zelfstandig, organisatorisch en planmatig, administratief sterk. 

• Je bent veerkrachtig en sterk in pro-actief denken en handelen. 

• Je kan je gemakkelijk invoegen in een multidisciplinaire teamwerking, je bent sterk 

reflectief en kan inkijk geven op je eigen denken en handelen mbt de casussen die je 

begeleidt.   
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Praktisch 

• Plaats tewerkstelling: CGG De Pont Mechelen. 

• Contract van bepaalde duur voor 38u/week tot en met 31 december 2022, met verloning 

volgens gangbare barema’s voor bachelor max. 5 jaar anciënniteit. 

• Laptop en GSM wordt voorzien. 

• Vergoeding voor woon-werk-verkeer, mogelijkheid tot maximale fietsvergoeding. 

• Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de auto en omniumverzekering. Mogelijkheid 

tot gebruik van de e-dienstfietsen. 

• Extra verlofdagen: 2 dagen aanvullende vakantie en 3 bijkomende betaalde feestdagen en 

volgens anciënniteit en leeftijd respectievelijk anciënniteitsverlof en leeftijdsverlof  (vanaf 

35 jaar 5 dagen extra verlof, vanaf 45 jaar 12 dagen extra verlof, enz.). 

• Een boeiende en ondersteunende werkomgeving in een dynamisch en enthousiast team. 

• Vormingsaanbod vanuit provinciaal VTO beleid. 

• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk. 

 

Bijkomende informatie met betrekking tot deze functie is opvraagbaar bij de coördinator: 

kim.leen@cggdepont.be (T 015 42 08 32). 

 

Kandidaturen + CV  met vermelding van de referentiecode KBM21 ten laatste op 30/09/2021  

mailen naar kim.leen@cggdepont.be en sollicitatie@cggdepont.be 
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