Het PAKT kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie toegewezen om het project “aanklampende
zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren” uit te werken.
Het PAKT is een netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen in de regio Gent - Eeklo
- Vlaamse Ardennen. Het PAKT heeft als doel de regionale geestelijke gezondheidszorg te verbeteren
en toegankelijker te maken, met de klemtoon op het aanbieden van zorg in de samenleving. (voor
meer info www.pakt.be ).
Het project heeft de doelstelling om vanuit de geestelijke gezondheidszorg, in samenwerking met
belendende sectoren, outreachend te werken en om deze mensen via de methodiek van
aanklampende zorg toe te leiden naar reguliere hulpverlening.
Als locatie werd Gent en Ronse gekozen.
Looptijd van het project is nu tot 31.12.2020
Naast een psychologische functie is er de mogelijkheid om 1,75 VTE outraechers aan te werven.
Vzw Domos is een initiatief beschut wonen (meer info op www.vzw-domos.be ) en fungeert in dit
project als penhouder. Vzw Domos zal als werkgever optreden

Voor het project aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen
die sociaal huren zoeken we een

Psycholoog 0,8 VTE (m/v)
Functiebeschrijving:
Je geeft vorm aan de uitbouw van dit project. Je geeft vorm aan het includeren van cliënten
in het project in nauwe samenwerking met welzijnspartners en sociale woonactoren.
Je bent creatief in het samen zoeken naar oplossingen.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt voor de hele projectregio i.f.v. verbinding, expertise deling, ontwikkeling van
het project,…
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
Je hebt ervaring met outreachend werk en bemoeizorg.
Je hebt ervaring met projectmatig werk.
Je bent een netwerker.
Je bent mobiel en flexibel
Je hebt een auto ter beschikking.
Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie en
rapportage.

Wij bieden:
Contract bepaalde duur 30,4 u/week.
Prettige werksfeer met kansen tot leren
Barema’s van de ziekenhuissector.
Overname van relevante anciënniteit

Start van de tewerkstelling: zo vlug als mogelijk
Voor meer inlichtingen gelieve contact te nemen met Jan De Rycke (coördinator vzw
Domos): telefonisch bereikbaar op 0473/11 32 55
Of Jochen Van Den Steen ; 0468 43 80 77

Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te
solliciteren naar jan.de.rycke@vzw-domos.be en dit voor 20 april.
We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als
aan een wervende motivatiebrief

