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CGG De Pont is het centrum geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen/Rupelstreek. We bieden 
specialistische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders, volwassenen en ouderen met ernstige 
psychische en psychiatrische zorgen.  We bieden zowel interventies op vlak van preventie en 
vroegdetectie als ambulante en mobiele behandeling.  
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor ons mobiel care team van Pangg 0-18 (https://pangg0-
18.be/care/) 
 

 

 
 

 

 

 
Wie ben jij? 
 
Een enthousiaste hulpverlener met een groot hart voor het psychisch welbevinden van kinderen en 
jongeren en hun gezinnen.  Je hebt reeds een goede kennis van psychische/psychiatrische 
problematieken van kinderen en jongeren en de aanpak en behandeling ervan.  Je hebt bij voorkeur 
ervaring in het mobiele werken.  Kennis en ervaring van dubbeldiagnose; psychische problemen in 
combinatie met verstandelijke beperking strekt tot aanbeveling.  
Je bent een zelfstandige en flexibele teamspeler; complexe psychische problematieken en 
gezinscontexten van kinderen en jongeren schrikken je niet af.  Je hebt een rustige empathische 
houding en kan vanuit verschillende therapeutische invalshoeken een situatie bekijken en analyseren 
en verschillende begeleidings- en/of creatieve methodieken en behandelingsvormen toepassen.  Je 
hebt bij voorkeur reeds een counselingsopleiding gevolgd. 
Je  kan vlot afstemmen zowel met kinderen en jongeren als met ouders, zowel met de collega’s van je 
eigen team als met collega’s in samenwerkingsrelaties.  Je bent sterk reflectief en kan inkijk geven op 
je denken en handelen mbt de casussen die je begeleidt.  Je bent planmatig en organisatorisch sterk 
en kan je administratie vlot bijhouden. 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn een dynamisch multidisciplinair samengesteld team en bieden langdurige mobiele zorg en 
ondersteuning aan kinderen en jongeren en hun gezin met een ernstige en meervoudige geestelijke 
gezondheidsproblematiek.   
We zijn creactief en ondernemend met een groot hart voor de jongeren en gezinnen die we 
begeleiden.  We zijn verbindend en oplossingsgericht; we proberen samen met alle betrokkenen te 
mobiliseren tot verandering om de ontwikkeling van kinderen en jongeren ondanks de GGZ 
problematiek te faciliteren. 
 
Functieprofiel 

• Je hebt een bachelor maatschappelijk werk of andere menswetenschappelijke richting.  

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

• Je bent bereid 1 avond tot 20u en op woensdagnamiddag te werken 
 

 
Mobiele caremedewerker – bachelor maatschappelijk werk 
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Praktisch 

• Plaats tewerkstelling: CGG De Pont Mechelen-Boom-Lier 

• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk 

• Contract van onbepaalde duur voor 38u/week met verloning volgens gangbare barema’s voor 

bachelor (IFIC 14)  

• Woon-werkvergoeding en verplaatsingsvergoeding voor huisbezoeken volgens officiële 

tarieven 

• Mogelijkheid tot gebruik van elektrische dienstfietsen voor dienstverplaatsingen 

• Omniumverzekering voor auto voor dienstverplaatsingen 

• Voldoende mogelijkheid tot vorming en deelname aan werkgroepen zowel intern als extern 

 

Bijkomende informatie met betrekking tot deze functie is opvraagbaar bij de coördinator: 
kim.leen@cggdepont.be (T 015 42 08 32). 
 
Kandidaturen + CV  mailen naar kim.leen@cggdepont.be en sollicitatie@cggdepont.be met 
vermelding van MLZ22 
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