
  
Vacature Ervaringsdeskundige GGZ (0.5) Mobiel Team ZoLim 

(standplaats Munsterbilzen) 
 

Je voert activiteiten mee uit die het herstel van de cliënt / cliëntengroep en het sociale netwerk 

bevorderen. Tevens geef je vorm aan de activiteiten die het herstel van de cliënt positief beïnvloeden 

waardoor eigen regie en autonomie toenemen. Je kunt vanuit jouw ervaringskennis een brug slaan 

tussen de cliënt en de zorgverlener. Je bewaakt de grenzen binnen de inloop en stemt af met 

betrokkenen. 

 

Profiel 

- Je beschikt over cliëntervaring en hebt zelf een herstelproces doorgemaakt, je beschikt over 

ervaringskennis en je kunt dit inzetten in het herstelproces van anderen 

- Je hebt een opleiding ervaringsdeskundigheid in de GGZ afgerond 

- Je hebt een bachelor werk –en denkniveau door opleiding en/of ervaring  

- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

- Je hebt een brede kennis op het gebied van herstel  

- Een zorgachtergrond is een pré 

- Je bent een echte teamspeler   

- Beschikking over een rijbewijs B en eigen wagen  

 

Takenpakket: 

- Je werkt mee als lid van het mobiel team en draagt daarin een eigen caseload.  

- Je zet je ervaringsdeskundigheid in bij het begeleidingsproces van cliënten en bij casusoverleg.  

- Je biedt steun, informatie en begeleiding aan individuele cliënten met psychische beperkingen 

gericht op hun ontwikkeling, het vergroten van vaardigheden/ zelfredzaamheid en het 

voorkomen van verdere stigmatisering en terugval.  

- Je werkt samen met het professionele en informele netwerk van de cliënt  

- Je signaleert knelpunten in herstelgericht werken en maakt die bespreekbaar, zowel bij 

individuele casuïstiek als bij teamorganisatie.  

- Je levert een bijdrage aan het organiseren en begeleiden van een herstelgericht 

(groeps)aanbod, themabijeenkomsten en vormingen. 

 

Wij bieden: 

- een boeiende afwisselende parttime baan als ervaringsdeskundige 

- verloning op basis van Ific-functieclassificatie 

- Een contract van bepaalde duur bij Medisch Centrum Sint Jozef, standplaats Munsterbilzen 

- Indiensttreding vanaf 1/9/2022 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Kim Ieroianni, tel: 0492110838 

Solliciteren kan via email naar  sollicitatie@mc-st-jozef.be Ten laatste op: 4/7/2022 


