
 
 

VACATURE NACHTWACHT ADIC (M/V): 
ONTWENNINGSPROGRAMMA EN BEHANDELINGSPROGRAMMA 

 

 
Algemeen 

 
Het Antwerps Drug Interventiecentrum biedt opvang en begeleiding aan illegale druggebruikers vanaf 18 jaar. 

Wij beschikken daartoe over 5 afdelingen, zowel ambulant als residentieel.  

Voor ons Ontwenningsprogramma en Behandelingsprogramma zoeken wij een nieuwe collega nachtwacht.  

 

Het Ontwenningsprogramma (+/- 7 weken) heeft als kernopdracht lichamelijke ontwenning, observatie en 

oriëntatie/motivering van onze cliënten naar een vervolgbehandeling. Om deze doelstellingen te bereiken werken 

we met een sterk gestructureerd residentieel groepsprogramma.  

Het Behandelingsprogramma (+/- 10 maanden) heeft tot doel gebruikers van illegale drugs te resocialiseren op 

drugvrije basis. Het is opgesplitst in twee modules, de leermodule (gericht op het verwerven van vaardigheden 

om gebruik onder controle te krijgen/houden) en de resocialisatiemodule (gericht op drugvrije resocialisatie met 

bijzondere aandacht voor wonen, werk en tijdsbesteding). 

Voor de nachtelijke permanentie in deze programma’s zijn we nog op zoek naar een collega nachtwacht om de 

24/24 beschikbaarheid te garanderen.  

 

Functieomschrijving 

 

Als nachtwacht sta je in voor de aanwezigheid tijdens de nachten, en verzeker je de beschikbaarheid voor ons 

cliënteel in geval van nood. De nachten breng je in principe al slapend door. 

 

Aanbod 

 

Het betreft een tewerkstelling van 50% in vast dienstverband. Je wordt ingeschakeld in een team van 3 

nachtwachten die elkaar afwisselen. Je werkt ook tijdens weekends en feestdagen. Spoedige indiensttreding. 

 

Verloning volgens PC330 IFIC barema categorie 14 (relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht) + 

maaltijdcheques. 

 

Profielomschrijving 

 

Je hebt interesse in onze doelgroep en kan je gemakkelijk verplaatsen in hun leefwereld en manier van 

communiceren. Ervaring in de (drug)hulpverlening is niet vereist maar strekt tot aanbeveling.  

Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan met het nodige geduld steun verlenen aan mensen 

in crisissituaties. Tegelijkertijd schrik je er niet voor terug krachtdadig en directief op te treden t.o.v. bewoners of 

bewonersgroepen die moeite hebben om zich aan de bestaande structuur en leefregels te houden tijdens de nacht.  

 

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV met vermelding “Nachtwacht” 

vóór 15 maart naar: 

 

gert.donkers@adicvzw.be of charlotte.Huybrechts@adicvzw.be  

 

ADIC/ t.a.v.  Gert Donkers of Charlotte Huybrechts   

Venusstraat 11   

2000 Antwerpen  

Tel: 03 206 70 72 (Charlotte Huybrechts) of  03 206 70 75 (Gert Donkers) 
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