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ERVARINGSWERKER – mobiel psychiatrisch team 
 

Campus Amedeus te Mortsel 
Contract van bepaalde duur 

50% 

Zorggroep Multiversum 

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. 

We zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg 

via diverse zorgvormen en  in nauwe samenwerking met een breed netwerk.  

Binnen Multiversum is er een team van ervaringsdeskundigen samengesteld die op verschillende 

campussen en clusters actief zijn. Het Mobiel Psychiatrisch Team is operationeel in het Antwerpse en 

biedt behandeling en begeleiding in de thuiscontext aan mensen vanaf 18 jaar die in deze zorgregio 

wonen.  

Voor dit Mobiel Psychiatrisch Team zijn we op zoek naar een enthousiaste thuisbegeleider-

ervaringswerker met een hart voor de GGZ. 

Jouw functie 

• Als ervaringswerker begeleid en ondersteun je cliënten met een psychiatrische 

kwetsbaarheid (inclusief verslavingsproblemen).  

• Je staat in voor cliëntencontact tijdens de huisbezoeken en participeert op een actieve 

manier aan cliëntbesprekingen. 

• Je engageert jou om een herstelwerkgroep te begeleiden en ondersteunen. Dit doe je samen 

met de andere collega ervaringswerker binnen het Mobiel Psychiatrisch Team.  

• Door het brengen van hoop en ondersteuning kan je echt een verschil maken voor onze 

cliënten.  

• Je deelt je kennis en ervaringen met je collega’s ervaringsdeskundigen organisatiebreed door 

deel te nemen aan de maandelijkse vakgroep Forte. 

 
Jouw profiel 
 

• Je hebt zelf een kwetsbaarheid voor verslaving (eventueel dubbeldiagnose met een andere 

psychiatrische kwetsbaarheid) en je hebt hiervoor een behandeling doorgemaakt. 

• Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces ten gevolge van een 

verslavingsproblematiek waardoor je anderen kan inspireren en hoop geven tot herstel;  

• Je hebt reeds een opleidingstraject rond ervaringsdeskundigheid gevolgd; 

• Je bent reeds actief als ervaringswerker of ervaringsdeskundige vrijwilliger; 
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• Je hebt affiniteit in het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid;  

• Je doet voor je eigen nazorg en behandeling geen beroep meer op het psychiatrisch centrum; 

• Je bent flexibel en communicatief ingesteld; 

• Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid; 

• Je herkent je in het DNA van iedere Multiversum medewerker: we staan waarderend, met    

goesting, daadkrachtig en wendbaar in ons werk.  

 
Jouw voordelen 

Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft 

voldoening en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op 

een gezonde en zorgzame werkomgeving.  

Verder bieden we je: 

• Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief 

• Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen 

• Een contract van bepaalde duur met verloning volgens de IFIC-barema’s en overname van 

relevante anciënniteit 

• Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13 

arbeidsduurverminderingsdagen (à rato van arbeidspercentage) 

• Maaltijdcheques  

• Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden 

• Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding 

 
Interesse? 

We horen graag van je! Solliciteren kan snel en eenvoudig via onze website www.multiversum.care  

met CV en motivatiebrief tot en met 25/12/2022.  

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Cindy Puyenbroeck, coördinator MPT, 

cindy.puyenbroeck@multiversum.broedersvanliefde.be of tel 0492 13 95 48 of bij Leen De Merlier, 

coördinator Forte, leen.de.merlier@fracarita.org of tel 03/440 68 50.  
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