
 

 

 

 

 

 

 
 

PANGG 0-18 is een intersectoraal samenwerkingsverband van partners en actoren in functie 

van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen, onder 

impuls van het Nieuw Geestelijk Gezondheidsbeleid voor Kinderen en Jongeren . Onze 

overtuiging is dat ieder kind of jongere met haar/zijn context recht heeft op een 

toegankelijke en  kwaliteitsvolle zorg op maat. GGZ-organisaties voeren met de actoren en 

partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectieve zorg. 

 

In het kader van de nieuwe proeftuin gericht op de doelgroep van jongeren in transitieleeftijd (16-23 
jaar) zijn we op zoek naar transitiecoaches. Zijn zorgcontinuïteit, zorg op maat en bruggen bouwen 
voor jou ook vaste waarden? Wil jij je ook verdiepen in de leefwereld van deze jongeren en hun 
specifieke specifieke uitdagingen om de zorg naadloos te laten aansluiten op hun noden?  
 
Als transitiecoach maak je deel uit van het mobiel care team van Pangg 0-18 (https://pangg0-
18.be/care/) ingebed binnen CGG De Pont Mechelen-Rupelstreek. Vanuit deze mobiele werking 
schakel je naar het reeds bestaande ambulante en residentiële of blended aanbod voor deze 
doelgroep. 
 

 

 
 

 

 

 
Wie ben jij? 
Een enthousiaste hulpverlener met een groot hart voor het psychisch welbevinden van jongeren.  Je 
hebt reeds een goede kennis van psychische/psychiatrische problematieken van jongeren en de 
aanpak en behandeling ervan.  
Je voelt het kriebelen om als bruggenbouwer de samenwerking op te zoeken en te versterken tussen 
jeugdhulpverlening en volwassen hulpverlening, tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties en GGZ, 
tussen ambulante, mobiele en residentiële hulverlening, tussen face-to-face hulpverlening en 
online/blended hulpverlening. 
Je bent sociaal en pro-actief, je hebt sterke netwerkvaardigheden.  Je kan vanuit overleg met 
verschillende partners tot een scherpe analyse komen van hiaten in de zorg voor jongeren in de 
transitieleeftijd en suggesties formuleren om de zorg te optimaliseren. 
Je hebt bij voorkeur uitgesproken ervaring in de GGZ opgebouwd vanuit relevante opleidingen, 
studiedagen binnen de GGZ en bent bereid om je verder bij te scholen. 
Je  kan vlot afstemmen jongeren en ouders/zorgfiguren, zowel met de collega’s van je eigen team als 
met collega’s in samenwerkingsrelaties.  Je bent sterk reflectief en kan inkijk geven op je denken en 
handelen mbt de casussen die je begeleidt.  Je bent planmatig en organisatorisch sterk en kan je 
administratie vlot bijhouden. 
 
Jouw opdracht? 

- Het betrekken van organisaties die de betreffende doelgroep bereiken om enerzijds 
breuklijnen te identificeren en drempels naar toeleiding voor GGZ transitie-aanbod te 
verlagen : Overkophuizen, Partners Onderwijs en Arbeidsactivering (CLB, Pros, Tender), 
Kaizen, partners in 1G1P Trawant, bestaande partners binnen de netwerktafels ic 
woonactoren, OCMW,.. 

- Behandelingsgerichte diagnostiek, doorverwijzing naar geïndiceerde hulp; 

‘Transitiecoach’ mobiele medewerker – bachelor in de menswetenschappen 
(maatschappelijk werk, toegepaste pyschologie, orthopedagogie) 
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- Co-begeleiding tussen de mobiele medewerker 2B en de transitiecoach bij de cliënt thuis; 

- Deelname aan de maandelijkse netwerktafels (coördinatie mobiel team Emergo 2B) per 
Eerstelijnszones en aan het integraal team van CGG De Pont; 

De transitiecoach 

- ontwikkelt een expertise inzake transitiepsychiatrie;  

- vormt een brugfunctie tussen de betrokken jongeren- en volwassenenteams; 

- vormt een brugfunctie met alle actoren binnen de netwerken jongeren en volwassenen die 

aan de slag gaan met deze doelgroep; 

- begeleidt jongeren en context in de transfer tussen verschillende zorgcontexten. (naadloze 

trajecten) 

 
Functieprofiel 

• Je hebt een bachelor maatschappelijk werk of andere menswetenschappelijke richting.  

• Je bent in het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen. 

• Je bent bereid 1 avond tot 20u en op woensdagnamiddag te werken. 
 

Praktisch 

• Standplaats: CGG De Pont Mechelen - Mobiel Care Team 

• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk 

• Contract van bepaalde duur (tot eind 2024) voor 19u/week of bespreekbaar aantal uren  met 

verloning volgens gangbare barema’s voor bachelor (IFIC 14)  

• Woon-werkvergoeding en verplaatsingsvergoeding voor huisbezoeken volgens officiële 

tarieven 

• Mogelijkheid tot gebruik van elektrische dienstfietsen voor dienstverplaatsingen 

• Omniumverzekering voor auto voor dienstverplaatsingen  

• Voldoende mogelijkheid tot vorming en deelname aan werkgroepen zowel intern als extern 

 

Bijkomende informatie met betrekking tot deze functie is opvraagbaar bij de coördinator: 
kim.leen@cggdepont.be (T 015 42 08 32). 
 
Kandidaturen + CV  mailen naar kim.leen@cggdepont.be en sollicitatie@cggdepont.be met 
vermelding van MLZ23 
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