
Ervaringsdeskundige PVT Lorkenstraat 

Om de processen van herstel en empowerment van cliënten in de GGZ te faciliteren kiezen we 

ervoor om ervaringsdeskundigen in te zetten in onze werking.  

PVT Lorkenstraat is op zoek naar iemand die een authentieke GGZ-ervaring heeft, die betekenisvol 

kan ingezet worden ten behoeve van anderen. Je hebt een opleiding tot ervaringsdeskundige 

gevolgd. Het gaat om een halftijdse functie in vrijwillig statuut. 

Cliëntgebonden taakgebied 

 Je ondersteunt de bewoners bij hun individuele herstelproces. Daarbij biedt je gevraagde 

sociale en praktische ondersteuning. De ondersteuning die door jou geboden wordt is 

gebaseerd op hoop en empowerment en sluit aan bij de principes van 

herstelondersteunende zorg. 

 Je begeleidt bewoners in groepsverband bij herstel. Daarbij laat je mensen ruimte om 

zichzelf te zijn en te worden. Je schept ruimte om te ontdekken waar hun kracht en interesse 

ligt. 

Organisatiegebonden taakgebied 

 Je draagt bij aan de organisatie van herstelondersteunende zorg op PVT Lorkenstraat. 

Hiervoor werk je nauw samen met de staf herstelondersteunende zorg en het kernteam. 

 Je draagt bij aan coachen, scholen en deskundigheidsbevordering van reguliere 

hulpverleners. 

 Je adviseert het team, kernteam en staf herstelondersteunende zorg bij zorgprogramma’s en 

beleid. Hiervoor ontwikkel je relevante netwerken en neem je deel aan bestaande 

overlegstructuren, zoals de werkgroep herstel. 

 Je legt en onderhoudt contact met maatschappelijke partijen ten behoeve van het creëren 

van maatschappelijke kansen. Je bent kwartiermaker voor de bewoners in de buurt. 

Professiegebonden taakgebied 

 Je reflecteert op het eigen handelen en hebt een onderzoekende beroepshouding 

 Je houdt eigen deskundigheid en expertise op peil, door deel te nemen aan scholing en 

blijvende intervisie (met andere ervaringsdeskundigen). 

 Je levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling en de professionele inzet van 

ervaringsdeskundigheid. 

Je neemt persoonlijke verantwoordelijkheid op voor ‘zelfzorg’. Het werkveld neemt de 

verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan ondersteuning voor de ervaringsdeskundige om 

volwaardig te functioneren. 

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren, coachen, rapporteren en grenzen 

stellen. Je bent voldoende assertief om de gangbare werkwijzen in vraag te stellen. 



Je start in het statuut van halftijds vrijwilliger. De mogelijkheid wordt op termijn geboden om de rol 

van professioneel ervaringsdeskundige op te nemen. 

Meer informatie via www.pvtlorkenstraat.be en bij Isabelle de Wispeleir of Wouter Demarest, 

afdelingshoofden PVT, t. 09 216 34 70 

Solliciteren kan schriftelijk vóór 9 maart 2018 tav Karline Vermeulen, directeur patiëntenzorg, via 

vacatures.guislain@fracarita.org  
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