Vacature Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen
Het Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen
zoekt extra medewerkers voor uitbreiding van zijn opdracht.
Standplaatsen Brugge, Oostende, Blankenberge, Torhout of Veurne.
door terbeschikkingstelling van minimum 19u/week
Het Psychiatrisch Expertiseteam is een initiatief van NOWE, het Netwerk GGZ
Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en WINGG, het West-Vlaams Integrerend Netwerk
Geestelijke Gezondheid (kinderen en jongeren)
https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Functieomschrijving
Als medewerker van het Psychiatrisch Expertiseteam coach en ondersteun je partners uit de
eerstelijn bij een vermoeden van geestelijke gezondheidsproblemen bij hun cliënten. Je
geeft hen advies, doet aan netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coacht hen bij hun
interventies, doet aan aanklampende zorg bij zorgmijdende cliënten of leidt hen toe naar de
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
Je werkt hierbij vaak binnen de context en omgeving van deze eerstelijns partner
(outreachend werk).
Je opdracht situeert zich in één van de mogelijke uitvalsbasissen (Brugge, Oostende,
Blankenberge, Torhout, Veurne)
Je wordt actief ondersteund en gecoacht door het multidisciplinaire team van het
Psychiatrisch Expertiseteam, inclusief door de beleidspsychiater.
Profiel
-

Je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, zoals sociaal
werk, verpleegkundige, psychologie, …….
Je kiest voor herstelgericht, verbindend en emancipatorisch werk
Je hebt ervaring met psychosociale begeleiding van cliënten met een psychische
kwetsbaarheid en hun sociaal netwerk
Je werkt doel- en ontwikkelingsgericht
Je werkt autonoom en zelfstandig
Een duidelijke zin voor samenwerking kenmerkt je natuurlijke stijl
Je bent contactvaardig en bemiddelend
Je hebt organisatorische vaardigheden
Je hebt zicht op het regionaal aanbod met betrekking tot welzijn en geestelijke
gezondheidszorg
Je begeleidingsstijl is actief steunend, positief, geduldig maar doelgericht
Je werkattitude getuigt van flexibiliteit
Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden
-

een tewerkstelling binnen het Psychiatrisch Expertiseteam van minimum 19u / week
in het kader van terbeschikkingstelling door jouw huidige werkgever
onmiddellijke indiensttreding in afspraak met de huidige werkgever

Verdere info
te verkrijgen bij Natasja Declercq, coördinator PET Oostende - Westkust
natasja.declercq@psychiatrischexpertiseteam.be

Solliciteren
Stuur uw sollicitatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae voor 15 november 2021 naar
Lieven Lust
netwerkcoördinator NOWE
Koning Albert I-laan 8
lieven.lust@netwerknowe.be
8200 Brugge

