VACATURE
Suïcidepreventiewerker CGG PassAnt vzw
(halftijdse tewerkstelling in Halle – vervangingscontract)

PassAnt vzw biedt als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, psychotherapeutische en
psychiatrische hulpverlening aan. Daarnaast heeft het centrum ook een belangrijke preventieve
opdracht. Het werkingsgebied is de provincie Vlaams-Brabant.
CGG PassAnt heeft 4 vestigingsplaatsen ( Halle, Dilbeek, Leuven en Haacht). De werking bestaat uit
multidisciplinaire teams, die zijn samengesteld uit kinder- en jeugdpsychiaters, psychiaters voor
volwassenen/ouderen, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen en
administratieve omkaderingsfuncties.
CGG PassAnt is initiatiefnemer van heel wat innovatieve projecten: Suïcidepreventie & Werkgroep
Verder (postventie), Cliëntportaal, videoconsult & online hulpverlening, consultdesk GGZ,
traumateam, Alianza (v-echtscheiding), e.d.
Binnen de organisatie heerst een positieve en constructieve werksfeer, een cultuur van overleg en
een open communicatie. Kwalitatieve hulpverlening staat centraal.
Meer informatie vindt u op onze website: www.passant.be.
Je functie
De preventiewerker suïcide voert preventietaken uit in de provincie Vlaams-Brabant ter
implementatie van het Vlaams actieplan suïcidepreventie vanuit de specifieke opdracht van de
suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg:
▪ het optimaliseren van de hulpverlening in de CGG bij risico op suïcidaal gedrag en de
samenwerking tussen hulpverleners uit verschillende sectoren
▪ deskundigheidsbevordering van intermediairs zoals huisartsen, ziekenhuispersoneel,
jongerenbegeleiders, politiediensten, enz…
▪ ondersteuning nabestaandenwerking van Werkgroep Verder, Zorg voor suïcidepogers en
VLESP
▪ participatie aan overlegstructuren in het kader van suïcidepreventie.
De taakinvulling gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met de andere preventiewerkers
suïcide van de CGG in de provincie Vlaams-Brabant.
Gedetailleerde informatie over het Vlaams actieplan suïcidepreventie vindt u op de website van
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en op de website : www.zelfmoord1813.be

Profielvereisten
▪ bachelor of master menswetenschappelijke richting
▪ kennis computer en PowerPoint
▪ ervaring of interesse in suïcidepreventie en het werkveld van de intermediairs
▪ kennis en ervaring in vorming en groepswerk
▪ klinische ervaring strekt tot aanbeveling
▪ goede communicatie- en rapportagevaardigheden
▪ zelfstandig, gedreven werker met verantwoordelijkheidszin
▪ de nodige vaardigheden om in teamverband te werken
▪ flexibiliteit in werktijden; bereidheid om zich te verplaatsen en beschikken over een wagen
Ons aanbod
▪ een halftijds contract bepaalde duur (start april 2020 tem april 2021).
▪ een correcte verloning volgens de wettelijke barema’s onder PC 331.00.20
▪ een aangename werkomgeving binnen een groeiende organisatie
▪ een gemotiveerd, dynamisch en ervaren team
▪ mogelijkheid tot het volgen van bijscholingen

Sollicitaties kunnen bezorgd worden tot en met 7 maart 2020
Tav. Laura Jonville, coördinator Suïcidepreventiewerking Provincie Vlaams-Brabant –
Beertsestraat 21, 1500 Halle – email: laura.jonville@passant.be – Tel 02/361.21.28
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op de vestiging in Halle:
Beertsestraat 21, 1500 Halle.

