
 
VACATURE NR 2022/25 

 
De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met een middelgerelateerde stoornis. 
We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de eigen 
context en de samenleving. We vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden. 
 
Het netwerk heeft een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en activering 
in Vlaanderen, verspreid over 9 vestigingen. 
 
Het ambulant centrum in Brugge (met antennewerking in Knokke-Heist en Veurne) is onderdeel van dit netwerk en 
heeft een gespecialiseerd ambulant aanbod drughulpverlening voor minder- en meerderjarigen. Naast individuele 
behandeling biedt het dagcentrum ook semi-residentiële dagbehandeling aan. Het dagcentrum is tevens een 
belangrijke partner in het Drugs Expertise Team Noord-West-Vlaanderen en het Drugs Expertise Team Westhoek. 
 
Wij zoeken voor:  
 
AFDELING:   Ambulant Centrum te Brugge 
FUNCTIE:    Individueel begeleider jongeren 

 
TAAK:  

- Als individueel begeleider werk je in hoofdzaak met minderjarigen en jongeren (tot 25 jaar) binnen het 
dagcentrum te Brugge.  

- Binnen deze groep sta je in voor:  
o screening, indicatiestelling, adviesbepaling, toeleiding naar gepaste hulp en je gaat actief aan 

de slag met zowel de cliënt als het netwerk van de cliënt  
o individuele begeleiding van cliënten die hulp vragen op vlak van drugmisbruik of-

afhankelijkheid.  
- Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s binnen het gespecialiseerd jongerenteam.  
- Je participeert aan cliëntbesprekingen en teamoverleg. 
- Je registreert begeleidings-/behandelactiviteiten in het elektronisch patiëntendossier, maakt 

behandelplannen en volgt op 
- Je functioneert als lid van het multidisciplinair team van het ambulant centrum De Sleutel Brugge 

PROFIEL: 

- Je beschikt over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting met beperkte anciënniteit  
- Je hebt affiniteit met professionele (drug)hulpverlening 
- Je hebt ervaring en/of affiniteit met het werken met minderjarigen/jongvolwassenen.  
- Je kan zelfstandig werken doch in nauw overleg met collega’s 
- Je stelt je integer op in het contact met cliënten en externe partners 
- Je kan vlot en gepast communiceren binnen het lokaal partnerschap, het ruimer netwerk, het team en de 
collega’s, … 
- Je kan goed plannen en organiseren in functie van afspraken met de jongeren. 

 AANBOD: 

- Je komt in een dynamisch, enthousiast en betrokken team terecht  
- Contract van bepaalde duur van 26,6u tot eind 2023 
- Indiensttreding: zo snel mogelijk 
- Loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41  
 
SOLLICITEREN:  

Bij voorkeur per mail (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons 
vacaturenummer):vacatures@desleutel.broedersvanliefde.be 
 
Voor meer info over de job contacteer: Hilde Vandewoestyne, afdelingshoofd, op het nummer 050/40 77 70.  
Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be  
 
De Sleutel behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde 

 

http://www.desleutel.be/

