Verpleegster - Verpleger
COD – Voltijds
Straatverplegers – Samen maken we een eind aan dakloosheid!
Straatverplegers zoekt een verpleegster/verpleger voor haar straatploeg in Brussel
Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het mogelijk is
een eind te maken aan de dakloosheid in Brussel , Luik en elders. De organisatie draagt
hieraan bij door de, in termen van gezondheid, meest kwetsbare dakloze mensen uit de
straat te halen en door verenigingen en het publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen
voor de problematiek van dakloosheid te vinden.
De vzw Straatverplegers is ervan overtuigd dat iedereen zich bewust kan worden van het
belang voor zijn gezondheid en hygiëne te zorgen, dat iedereen gemakkelijk toegang moet
hebben tot gezondheidszorg en er gebruik van moet kunnen maken.
Haar missie is te fungeren als tussenpersoon op het gebied van de gezondheid tussen
mensen die in extreme armoede leven, hun omgeving en de gezondheidsdiensten.

1. DOELSTELLING
Basisverpleegkundige zorgen verstrekken aan dakloze mensen en hen informatie
verstrekken over de gezondheids- en hygiënevoorschriften en de verschillende
actiemogelijkheden om hun lichamelijke gezondheid en hun staat van hygiëne te verbeteren
en een duurzame reïntegratie mogelijk te maken.

2. ORGANISATIE
Rapporteert aan de Medisch Coördinator voor beslissingen betreffende de medische
behandeling van patiënten en aan de verantwoordelijke van de Afdeling “Straatwerk” voor
aangelegenheden die verband houden met de filosofie van de VZW of de algemene
organisatie van de VZW.

3. HOOFDTAKEN
•

Spoort nieuwe patiënten op straat op:
o Circuleert binnen een geografisch gebied op zoek naar al gekende of
onbekende patiënten.
o observeert de situatie en beoordeelt de noodzaak van contact op basis van de
re-integratieschaal van Straatverplegers
o Neemt contact op met de patiënt en beoordeelt zijn mate van kwetsbaarheid.
o Waarschuwt het netwerk om na te gaan of de patiënt al wordt opgevolgd en
wat er voor en door hem/haar wordt gedaan
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•

•

•
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Ontmoet en maakt contact met de opgevolgde patiënten op straat :
o Luistert op een actieve manier naar de patiënt
o Geeft advies en informatie aan de patiënt over basishygiëne, de zorg die hij/zij
nodig heeft, zorg die ze nodig hebben, verenigingen waarop ze een beroep
kunnen doen, plaatsen waar ze heen kunnen, enz.
o Begeleidt de patiënt bij de verschillende stappen in het re-integratietraject
o Verzorgt de verpleging en hygiëne ter plaatse indien de situatie dit vereist of in
een daartoe voorziene plaats
o Onderhoudt een vertrouwensvolle en duurzame relatie met de patiënt door
empathisch te luisteren, een positieve houding en interpersoonlijke
vaardigheden.
Voert bepaalde taken uit in verband met de follow-up van patiënten:
o werkt de patiëntendossiers bij met de situatie en de doelstellingen
o Schrijft ontmoetingsrapporten
o Neemt deel aan patiëntenvergaderingen
Leidt in het kader van het samenwerkend beheer intern(e) project(en) en/of neemt
verantwoordelijkheid in het team, zoals het opstellen van een planning voor elk
teamlid, het maken van een plattegrond van de waterfonteinen, het organiseren van
deelname aan een evenement, enz.
Begeleidt nieuwe werknemers/stagiairs.

4. OPLEIDING - KENNIS
•
•
•
•
•
•

Diploma verpleging A1 ofA2 of gelijkwaardig
Relevante professionele ervaring
Goede kennis van het Brusselse sociale weefsel (het netwerk), van de sector en de
problematiek van dakloosheid
Ervaring in het domein van mentale gezondheidszorg is een belangrijke troef
Goede kennis van het Frans is onontbeerlijk, tweetaligheid (FR/NL) is een plus,
kennis van een Oost-Europese taal is een belangrijke troef.
Kennis van de courante kantoorsoftware

5. ERVARING - GEVOELIGHEDEN
•
•
•
•

De waarden van de vereniging onderschrijven
Gevoeligheid voor het werken met een bijzonder kansarm publiek
Enthousiasme, positieve visie, pro-activiteit en veelzijdigheid
Vermogen om zich aan te passen aan situaties op het terrein
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•

Vermogen om nauw samen te werken in een team en in een netwerk
Vermogen om informatie te populariseren
Vlot contact: aangename benadering, vermogen om te luisteren en te communiceren
Conditioneel in staat minstens 4 uur per dag te stappen

6. VOORWAARDEN
•
•
•

Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Begin van het contract: zo snel mogelijk

Motivatiebrief (in het Frans) + CV sturen aan
Elodie Splingart:elodie.splingart@idr-sv.org

Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw
Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht
T : 02/265.33.00 - 0477/483.150 F : 02/502.67.04 info@idr-sv.org
www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org

