
  

 
 

 

Vacature:  
 

2 MEDEWERKERS ADVIES&COACHING ADS 
80% via IBW Reymeers 

100% via IBW Pro Mente 
 

 
Advies & Coaching ADS maakt deel uit van het netwerk Geestelijke Gezondheid ADS (Aalst-Dendermonde-Sint Niklaas) en biedt 
ondersteuning aan hulp- en dienstverleners die in contact komen met volwassenen, waarbij (een vermoeden van) psychische 
kwetsbaarheid een extra uitdaging vormt. 

 
Wij zijn op zoek naar twee medewerkers om ons team te versterken! 

 

 
Jobinhoud 
 
Je werkt in een team met als hoofdopdrachten: 
 

- Telefonisch advies en oriëntatie rond algemene en (anonieme) casus-specifieke vragen: hierbij bied je zowel 
inhoudelijke handvaten als mogelijkheden in het zorgaanbod. 

- Coaching van hulpverleners (individueel of in team) 
- Organisatie en moderatie van (intersectorale) intervisie 
- Uitwerken en geven van vormingen op maat rond psychische kwetsbaarheid 

 
- Participatie aan de eerstelijnszones binnen de regio 
- Coördinatie van de HerstelAcademie Oost-Vlaanderen regio ADS 
- Signalisatie van knelpunten 

 
Verwachtingen 
 

- Diploma Bachelor in een menswetenschappelijke richting 
- Je hebt ervaring in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
- Je bent vertrouwd met het GGZ landschap, het welzijnsveld en de eerste lijn 
- Je hebt een onderzoekende houding en een empathische ingesteldheid 
- Je kan zelfstandig werken 
- Je houdt van het uitbouwen van een netwerk 
- Je werkt graag in teamverband 
- Je hebt een basis ICT kennis 
- Je bent flexibel (sporadisch avondwerk, aanpassing uren naargelang opdrachten) 
- Beschikt over een rijbewijs B en bereid om eigen vervoersmiddel te gebruiken voor opdrachten (je werkt vanuit 

Dendermonde, opdrachten zijn binnen de hele regio ADS) 
 
Ons aanbod 
 

- Je komt terecht in een klein, gemotiveerd team 
- Uitdagende en gevarieerde job  
- Contract onbepaalde duur - verloning volgens IFIC baremaschaal 15 
- Mogelijkheid tot verdere bijscholing om je eigen expertise uit te bouwen 
- Aandacht voor balans privé – werk  

 
Solliciteren vóór 15 mei 2020 uitsluitend per e-mail (brief en CV in bijlage) t.a.v. An Blondeel (an.blondeel@ggzads.be), 
coördinator Advies &Coaching GG ADS. 
Voor meer informatie kan u zich wenden tot eveneens wenden tot an.blondeel@ggzads.be of 0471/613411. 
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