
 

 

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus werft aan: 

Familie- ervaringsdeskundige in de GGZ  

voor het Mobiel Team Langdurige Zorg Midden 
 

Overeenkomst bepaalde duur t.e.m. 14-04-2022 - 19u/week 

 

 

Situering 

 

In het kader van artikel 107 en de vermaatschappelijking van de zorg werd in 2016 het 

Netwerk GG ADS opgericht voor de regio Aalst-Dendermonde- Sint-Niklaas, waar het Mobiel 

Team Langdurige Zorg  te Dendermonde  deel vanuit maakt. De strategische aansturing van 

het mobiel team gebeurt door de “werkgroep functie 2b” en de  Strategische Werkgroep van 

het Netwerk GG ADS.  De operationele aansturing van het mobiel team gebeurt door Pro 

Mente vzw i.s.m. het PC Sint-Hiëronymus, die bij deze vacature optreedt als werkgever. 

Het mobiel team biedt rehabilitatiegerichte begeleiding aan in de eigen leefomgeving en richt 

zich op mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische kwetsbaarheid (EPA-

doelgroep). Naast de algemene werking is er aanklampende begeleiding specifiek gericht naar 

(zorgwekkende) zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek. 

Het mobiel team wil toegankelijke en herstelgerichte zorg bieden. Herstelgerichte zorg is voor 

ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel vanuit ggz -, eerstelijns - als 

familiale context. Zorgen op maat doen we immers samen. 

 

Plaats in het organigram 

 

Je maakt als familie-ervaringsdeskundige deel uit van een multidisciplinair team onder 

leiding van het diensthoofd (Bart Van de Voorde) en de coördinerend psychiater (Dr. Van 

Boven). 

 

 

Functieomschrijving: 

Psychiatrisch Centrum 

Sint-Hiëronymus 

 



 

Cliëntgebonden taken 

- Je fungeert als klankbord en staat open voor de ervaringen en noden van de familie 

en naastbetrokkenen in de zorg rond de cliënt. 

- Je neemt, samen met de begeleidende collega’s, een actieve rol op in de trialoog 

tussen de cliënt, zijn/haar omgeving en de hulpverlening. 

Organisatie-gebonden taken 

- Je adviseert het beleid van het Mobiel Team in de uitbouw en verdere evolutie van 

zijn werking en dit vanuit het perspectief van de naaste omgeving.  

- Je wakkert de familie-reflex aan bij de medewerkers tijdens casusbesprekingen en 

teamvergaderingen. 

- Je organiseert (mee) een groepsaanbod/vorming rond herstel op maat van de 

omgeving van de cliënt. 

Functieprofiel: 

- Je engageert je om te werken vanuit de herstelvisie. 

- Je beschikt over relevante persoonlijke ervaring als familielid van een hulpvrager in 

de GGZ.  

- Je bent bereid om je eigen ervaringen professioneel in te zetten en kunt je 

ervaringskennis omzetten in ervaringsdeskundigheid.  

- Je bent communicatief vaardig. 

- Je kan correct omgaan met het beroepsgeheim en met de beroepsdeontologie. 

- Je bent positief en hoopvol ingesteld zonder de kritische reflectie te verliezen. 

- Je hecht veel belang aan samenwerking binnen een multidisciplinair team. 

- Je beschikt minimaal over een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld 

getuigschrift. 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Wij bieden: 

- Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (t.e.m. 14/04/2022): 19u/week 

- De werkuren situeren zich voornamelijk tijdens de kantooruren en occasioneel 

tijdens avonduren. 

- Startdatum: In samenspraak te bepalen. 

- De medewerkers maken voor dienstverplaatsingen gebruik van de auto’s en fietsen 

ter beschikking gesteld door het PC Sint-Hiëronymus. 

 

Solliciteren: 



Een volledige kandidatuur bestaat uit een motivatiebrief en CV. 

Uitsluitend via mail naar dirk.delille@hieronymus.be , voor 27 september 2021 

Voor meer informatie betreffende de vacature kan je contact opnemen met Bart Van de 

Voorde, Diensthoofd van het Mobiel Team Langdurige Zorg Midden, op het telefoonnummer 

0485 33 06 63 of via mail: bartvandevoorde@promente.be 
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