
 

VACATURE 

E RV A RI NGS WE RKE R I N  HE T  MO B IEL T E A M 

V O O R LA N G DURIGE  PS YCHIA TRIS CHE Z ORG  A A N HU IS  -  S PPI T 

 

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de 

geestelijke gezondheidszorg zoekt PZ St. Alexius Grimbergen, in samenwerking met het 

Netwerk GGZ regio Halle-Vilvoorde een ERVARINGSWERKER voor de uitbouw van zijn 

‘mobiel team voor langdurige psychiatrische zorg aan huis. 

Als ERVARINGSDESKUNDIGE maak je deel uit van een multidisciplinair team en begeleid 

je cliënten in hun eigen leefomgeving/thuissituatie. Er wordt nauw samengewerkt met de 

cliënt en andere betrokken hulpverleners in diens netwerk. 

TAAKOMSCHRIJVING 

• Je werkt vanuit jouw ervaringsdeskundigheid in een multidisciplinair team 

• Je tracht samen met jouw collega’s en eventuele andere betrokkenen een 

vertrouwensband op te bouwen om zo de nodige stappen te zetten naar gepaste zorg 

• Je ondersteunt de cliënt bij zijn individueel herstelproces, maatschappelijke 

participatie en emancipatie. Als ervaringsdeskundige creëer je begrip en ruimte zodat 

de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken 

• Je ondersteunt de medewerkers bij het aanbieden van herstelondersteunende zorg, 

je bewaakt de visie en het standpunt van de cliënt tijdens overlegmomenten.  

• Als ervaringsdeskundige schep je een positieve cultuur en draag je bij tot 

destigmatisering. Je schept ruimte waarbinnen cliënten in samenspraak met anderen 

zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven vorm willen geven 

• Je weet om te gaan met (onvoorziene) crisissituaties. Je weet deze ook vanuit jouw 

persoonlijke ervaring deels in te schatten, waar mogelijk 

PROFIEL 

Diplomavereisten 

• Je hebt een relevante opleiding gevolgd rond ervaringsdeskundigheid en 

herstelondersteunende zorg, je bent deze aan het volgen of je bent bereid dit te 

doen. 

Gevraagde competenties, kennis en ervaring 

• je bent vanuit jouw ervaringsdeskundigheid een meerwaarde in het proces van 

rehabilitatie en herstel 



• je hebt minimaal al stage gelopen voor een langere periode of je hebt reeds minimaal 

6 maanden ervaring (als vrijwilliger) in de functie van ervaringsdeskundige 

• je kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het 

team 

• je bent empathisch, communicatief en je hebt een positief mensbeeld 

• je bent bereid tot bijscholing en het ontwikkelen van je professionaliteit 

• je beschikt over een rijbewijs B  

AANBOD 

• Een inhoudelijk uitdagende job middenin de boeiende evolutie in de geestelijke 

gezondheidszorg 

• Deeltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging tot 

onbepaalde duur 

• Verloning conform ziekenhuisbarema’s 

• Hospitalisatieverzekering 

• Maaltijdcheques. 

• Fietsvergoeding 

 

 

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Els Van Steenbergen, 

teamcoördinator van het mobiel team SPPiT op het nummer 0490/11.80.78 

 

Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar Cindy Baillieu 

cindy.baillieu@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be 

 

Meer informatie over het netwerk en het mobiel team SPPiT kan je terugvinden op 

www.savha.be  
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