
 
 

 

Medewerker binnen team Dia-Mo voor regio Midden- 

West-Vlaanderen 30,4/38 (m/v) 

 
Het team Dia-Mo biedt ondersteuning, coaching en adviesverlening aan het persoonlijk en/of 

professioneel netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke 

gezondheidsproblemen. We zoeken een medewerker voor de regio Midden-West-Vlaanderen 

(Ieper, Roeselare, Tielt). 

 

 
Jouw opdracht 

Je biedt ondersteuning op casus – en/of teamniveau door onder andere doelgroep-specifieke 

expertise binnen te brengen bij zowel actoren uit de GGZ- sector als uit de VAPH-sector. Naast 

deze rol neem je een verbindende rol op en sta je mee in voor zorgcoördinatie. Vanuit jouw 

expertise ga je met de zorgvrager en zijn netwerk op zoek naar gepaste 

ondersteuningsmogelijkheden in een traject op maat. Je werkt samen met GGZ- en VAPH- 

actoren binnen het werkingsgebied van netwerk Kwadraat en verplaatst je bijgevolg doorheen 

de regio Midden-West-Vlaanderen. 

 

 
Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen. 

 Je beschikt over minimum drie jaar relevante ervaring, bij voorkeur in de VAPH-sector. 

 Je hebt expertise m.b.t. de doelgroep, m.n. mensen met een verstandelijke beperking en 

bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. 

 Je bent in staat om netwerkgericht en procesmatig te werken. 

 Je bent in staat om trajecten op maat uit te stippelen, gebaseerd op mens- en herstelgerichte 

zorg. Je vertrekt hierbij vanuit de krachten van de persoon en zijn/haar netwerk. 

 Je hebt een sterk luisterend vermogen en een coachende ingesteldheid. 

 Je bent in staat om samen met de zorgvrager te zoeken naar oplossingen en vertrekt daarbij 

vanuit de krachten en sterktes van de persoon en zijn/haar netwerk. 



 Je bent in staat om zelfstandig te plannen en te organiseren. 

 Je bezit over de nodige communicatie- en rapportagevaardigheden. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over wagen i.f.v. dienstverplaatsingen. 

 
Ons aanbod 

 

 Boeiende en uitdagende functie met een duidelijke maatschappelijke relevantie. 

 Deeltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur. 

 Verloning volgens sectorale barema’s, i.c. IFIC schaal 14. 

 Inbedding binnen Kwadraat| netwerk geestelijke gezondheid Midden-WestVlaanderen, meer 

specifiek binnen de teams PZT (psychiatrische thuiszorg) en de werking van de mobiele teams. 

 Een vlotte indiensttreding: van zodra je beschikbaar bent. 

 
Praktische info 

 
 Standplaats: ‘Huis in de stad’ te Roeselare, met tevens werkplek in Ieper. 

 Werkingsgebied: Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen, valt samen met 

drie Eerstelijnszones: ELZ Westhoek, ELZ Midden WVL en ELZ RITS 

 www.netwerkkwadraat.be 
 
 

Geïnteresseerd? 

 
Stuur een gemotiveerd schrijven en C.V., naar: vierstraete.pieter@samenspel.be 

 
Bijkomende informatie 

 
 Pieter Vierstraete, verantwoordelijke PZT RIT, 0497 46 93 07 

 Fabien Corneillie, verantwoordelijke PZT Ieper, 057 22 12 12 

 Joke Castelein, verantwoordelijke Mobiele teams, 0470 90 28 10 

http://www.netwerkkwadraat.be/
mailto:vierstraete.pieter@samenspel.be

