Vacaturebericht
Vzw Free Clinic zoekt een

Hulpverlener / Woonbegeleider
(bachelor, M/V)
voor MSOC (50%) en Kadans Wonen (50%)
voltijds (100%)
tijdelijk 1-9-19 t.e.m. 30-6-20
Projectbeschrijving:
Het MSOC en Kadans Wonen zijn deelwerkingen van vzw Free Clinic.
MSOC: Medisch Sociaal Opvang Centrum
Het MSOC is een ambulante werking die laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening
biedt voor gebruikers van illegale drugs. Het MSOC begeleidt de cliënten op medisch,
psychisch en sociaal vlak met als doel de schadelijke gevolgen van druggebruik te beperken
en de algemene levenskwaliteit van zowel de gebruiker als zijn omgeving te verhogen.
Het MSOC biedt integrale zorgverlening:
 Medisch: stabiliseren van de druggebruiker o.a. door het verstrekken van methadon of
andere vervangingsmedicatie, het diagnosticeren en behandelen van gezondheids- en
psychiatrische problemen, het screenen van infectieziekten (tbc, hiv en hepatitis) en het
vaccineren.
 Psychologisch: behandelen van problemen die aan de basis liggen van het
druggebruik of die gebruik in stand houden.
 Sociaal: hulp bieden bij het lenigen van sociale basisbehoeften (huisvesting, werk,
sociale zekerheid, administratie, …).
Kadans Wonen
Het project Kadans Wonen is een permanente woonvorm voor meerderjarige dak- en
thuislozen uit Antwerpen met een meervoudige problematiek. Kadans Wonen is een
onderdeel van de Kadans-aanpak van de Stad Antwerpen. Free Clinic is meewerkende
partner met Beschut Wonen De Vliering.

Functie-inhoud:
Psychosociale hulpverlening in het MSOC
 Je onthaalt cliënten en doet intake bij nieuwe cliënten
 Je biedt psychosociale begeleiding aan cliënten
 Je vult de sociale permanentie binnen het MSOC in
 Je biedt individuele begeleiding op afspraak
 Je draagt zorg voor administratieve opvolging van dossiers
 Je verleent medewerking aan Spuitenruil
 Je overlegt met andere hulpverleners: rapportering, deelname aan interne en
externe vergaderingen
 Je maakt deel uit van een multidisciplinair team
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Woonbegeleiding bij Kadans Wonen
 Je begeleidt een aantal dak- en thuislozen met meervoudige GGZ problematiek die
verblijven in 4 woonvoorzieningen in Antwerpen.
 Je werkt vanuit een visie op Herstel Ondersteunende Zorg en meer specifiek hanteer
je de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)-methodiek.
 Je begeleidt vanuit een schadebeperkende visie.
 Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van het Kadans-Wonen concept van de
stad Antwerpen.
 Je bent bereid te participeren in de 24-uurs telefonische wachtdienst en interventies
buiten de bureeluren.
Functie-profiel:
Professionele bachelor hulpverlening
 Minimaal 2 jaar ervaring in de GGZ
 Kennis of ervaring rond mensen met langdurige zorgnood o.w.v. van een ernstige
psychiatrische aandoening
 Affiniteit met drugsproblematiek en harm reduction benadering
 Relationele en communicatieve vaardigheden
 Verbindend werken: coachende stijl maar ook aanpak vanuit bemoeizorg
 Flexibel zijn
 Kennis van de sociale kaart
 Kunnen samenwerken in een team en met externe partners
 Zelfstandig kunnen werken
Aanbod:
 Indiensttreding vanaf 1-9-2019
 Een contract van bepaalde duur tot 30-6-2020
 voltijds 19u + 19u = 38u
 Vergoeding volgens het wettelijke barema 1/55 (later IFIC14)
 Overname van relevante anciënniteit
Solliciteren: Interesse in deze job? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met CV
vóór 13 juni 2019 naar tino.ruyters@free-clinic.be.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bijkomende informatie over het MSOC en Kadans Wonen kan je vinden op:
www.free-clinic.be
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