
 

 
 
VACATURE  
 
De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch 
gebruik van illegale drugs.  Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij 
ons terecht.   
We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen 
met ambulante en residentiële hulpverlening. 
Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden.  We ondersteunen de cliënt actief in het 
herstelproces, naar een betere kwaliteit van leven.  We vertrekken daarbij vanuit de krachten en 
mogelijkheden van de cliënt.  Met andere gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.  
 
Voor de uitbouw van het Drugs Expertise Team Westhoek (DET Westhoek) zoeken we een 
MEDEWERKER DRUGS EXPERTISE TEAM    
 
 
TAAK:  

• Je bent, samen met je collega’s,  verantwoordelijk voor :  
o Screening en indicatiestelling gericht op mensen die te kampen hebben met 

problematisch gebruik van illegale middelen 
o Advies en consult via telefonische permanentie van het centraal aanmeldpunt DET 

Westhoek in een permanentieregeling met het team 
o individuele begeleiding  van cliënten die te kampen hebben met problematisch 

gebruik van illegale middelen.  
• Je werkt vanuit de antenne De Sleutel Veurne  
• Je werkt waar nuttig/nodig mobiel/outreachend (bv: in voorzieningen, thuiscontext…) binnen 

regio Westhoek.  
• Je functioneert als lid van een multidisciplinair team antenne De Sleutel Veurne en DET 

Westhoek  
• Je registreert begeleidings-/behandelactiviteiten in het elektronisch patiëntendossier, maakt 

behandeldossiers op en leidt toe naar geïndiceerde zorgaan  
 
 
PROFIEL : 
 

• Je beschikt over een bachelor diploma in de menswetenschappelijke richting of bent bezig 
aan een dergelijke opleiding en kan als werkstudent aan de slag.  

• Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen 
• Je hebt affiniteit met professionele (drug)hulpverlening  
• Ervaring met het werken met minderjarigen/jongvolwassenen is een pluspunt.   
• Je kan zelfstandig werken doch in nauw overleg met collega’s   
• Je beschikt over de nodige administratieve capaciteiten   

 
AANBOD : 
 

• Je komt in een dynamisch, enthousiast en betrokken team terecht.   



• Je kan als medewerker van de Sleutel rekenen op een breed kennisnetwerk binnen de 
verslavingszorg en met de nodige aansturing en ondersteuning.   

• Zowel mogelijkheid tot deeltijdse tewerkstelling (19u/week) of voltijdse tewerkstelling  
(vervangingscontract tot al zeker eind juli 2023).  

• Arbeidsovereenkomst bepaalde duur tot eind 2023 met mogelijkheid tot verlenging.  
• Onmiddellijke indiensttreding   
• Loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41   

 
 
Solliciteren kan per email  
Solliciteren met sollicitatiebrief en CV, bij voorkeur per mail (met vermelding voor welke functie u 
solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij Hilde Vandewoestyne , via 
personeelsdienst@desleutel.broedersvanliefde.be   
 
Voor meer info over de job contacteer:   
Hilde Vandewoestyne, Afdelingshoofd Dagcentrum De Sleutel Brugge – 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 
 

   
 
 
 


