
 

Mobiel werker geestelijke gezondheid (m/v/x) – 38 uur/week (project 

van bepaalde duur) 

 
 
Functiebeschrijving:  
Op vraag van en in samenwerking met de stad Gent starten 2 mobiel werkers geestelijke 
gezondheid op. Je werkt in 1 wijk of een aantal wijken in Gent.  
De mobiel werker vormt de brug tussen de wijk en de geestelijke gezondheidszorg.  
Via de wijkpartners (straathoekwerk, buurtwerk, middenveldorganisaties, e.a.) doe je aan 
casefinding en casemanagement. Je werkt vindplaatsgericht en ondersteunt personen met 
een psychische kwetsbaarheid die tot nu onder de radar bleven.  Je leidt hen toe naar het 
aanbod in de wijk of naar de hulpverlening.  
De mobiel werker staat ook de organisaties actief in de wijk bij met coaching en advies en 
ondersteunt hen in het omgaan of werken met deze doelgroep. Je brengt jouw expertise in 
geestelijke gezondheidszorg binnen in de wijk.  
Doelstellingen in jouw functie zijn:  

- presente, gelijkwaardige en afgestemde hulpverlening 
- accent op netwerken, consolideren of uitbouwen van maatschappelijk steunsysteem  
- samenwerking zonder schotten: continuïteit van zorg en overleg tussen de 

verschillende lijnen en tussen de verschillende functies  
- jezelf zo veel mogelijk overbodig te maken 

Vanuit een preventief spoor zet je o.m. in op psycho-educatie en kwartiermaken. 
Kwartiermaken probeert een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer 
mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar 
eigen wens en mogelijkheden. Het kwartiermaken wordt op maat van de wijk geïntroduceerd 
en toegepast, in samenspraak met relevante partners en actoren. Via samenwerking met 
bewoners en laagdrempelige contacten met wijkorganisaties bewerkstellig je wederzijds 
begrip tussen de samenleving en de bewoners met een psychiatrische achtergrond. 
Psycho-educatie is eerder gericht op preventie bij de bredere bevolking, ervan uit gaande dat 
iedereen psychisch kwetsbaar kan zijn in een bepaalde levensfase. Via een groepsgericht 
aanbod tracht men de veerkracht van mensen te vergroten, doorbreekt men taboes en wijst 
men de weg in de eerstelijnszorg. Op die manier helpt de mobiel werker ook mensen met 
beginnende klachten of risico op groeiende psychische problemen op tijd de weg te vinden 
naar hulp om escalaties te vermijden. De mobiel werker gaat op zoek naar de hiaten in de wijk 
en tracht een aanbod op maat van de bewoners van de wijk uit te bouwen, in samenwerking 
met psycho-educatie-aanbieders en andere partners in de wijk.  
 
De mobiele werker werkt in een wisselend uurrooster, zowel overdag als ‘s avonds, met een 
sporadische weekenddienst.  
 
 
Profiel:  
Je bent bachelor in de menswetenschappen (verpleegkundige, maatschappelijk assistent, 
orthopedagoog, …) of gelijkwaardig door ervaring.  
Je hebt ervaring en deskundigheid in het werken met mensen met psychische problemen.  
Je hebt kennis en ervaring in casemanagement dwz je legt de eerste fundamenten van een 
netwerk voor je cliënt  en volgt dit op. 
Je hebt een goede kennis van de sector geestelijke gezondheid en een netwerk in deze sector 
waar je beroep op kan doen. 
Je bent beschikbaar voor, toegewijd en geëngageerd naar de doelgroep. Je kan vlot contact 
leggen met mensen, in het bijzonder met (zorgmijdende) mensen met psychische 
kwetsbaarheid.  
Je kan en bent bereid ‘out-of-the-box’ en creatief te denken en te handelen.  



Je kan goed samenwerken met verschillende wijkpartners in functie van het detecteren van 
hiaten en het creëren van opportuniteiten. 
Je kunt uit je professionele rol stappen en mensen als mens benaderen.  
Je kan proactief en zelfstandig werken, je kan goed reflecteren.  
Je kan feedback geven en ontvangen.  
Je bent een ‘netwerker’ in hart en nieren. 
 
Wij bieden:  
Contract bepaalde duur tot 31/12/2021 (mogelijks verlengbaar) van 38u/week, in een variabel 
uur-en werkrooster.  
Een verloning volgens IFIC-barema schaal 14. 
Een evenwaardige plek binnen een klein dynamisch team, waar jouw discipline de anderen 
aanvult.  
Prettige werksfeer met kansen tot leren. 
 
Solliciteren:  
Mail je sollicitatiebrief met CV ten laatste op 20/06/2020 naar joke.vasseur@stad.gent  
 
Voor meer inlichtingen gelieve contact te nemen met Joke Vasseur: joke.vasseur@stad.gent 
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