
 

Ervaringswerker GGZ 

RC ‘de keerkring’ is een ambulant psychosociaal revalidatiecentrum in samenwerking tussen het GGZ-

netwerk SaRA en vzw Emmaüs. Het revalidatiecentrum biedt therapieën en trainingen aan die 

psychische belemmeringen verminderen en psychosociale vaardigheden en competenties ontwikkelen 

om als individu beter te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Het multidisciplinair team van ‘de keerkring’ begeleidt mensen met een psychiatrische diagnose 

gedurende een intensief traject van een jaar. Doel is om duurzame resultaten te bereiken op het vlak 

van beroepsactiviteiten, persoonlijke autonomie en wonen. Uitgangspunten zijn herstelgericht en 

participatief werken. 

Voor de uitbreiding van ons nieuw team in de Voorkempen zoeken we extra 

Ervaringswerkers (vrijwilliger m/v/x) 

Functie: 

- vanuit je eigen herstelervaring anderen ondersteunen in hun herstelproces 

- de ondersteuning die door jou geboden wordt is gebaseerd op hoop en empowerment en sluit aan bij 

zowel de principes van herstelondersteunende zorg als bij de visie en missie van RC ‘de keerkring’ 

- vanuit je diverse rollen onderhoud je de brug tussen het team en de deelnemers 

Taken: 

- begeleiden van herstelwerkgroepen 

- proactief present zijn en gesprekken initiëren met deelnemers 

- deelname en ondersteuning therapeutisch programma  



- mee bijdragen aan het therapeutisch klimaat en deelname aan cliënt- en beleidsoverleg 

- mee ondersteunen van externe activiteiten - mee verder uitbouwen van ervaringswerk in RC ‘de 

keerkring’ 

Profiel: 

- je hebt ervaring als hulpvrager in de geestelijke gezondheidszorg 

- je bent zelf voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en 

hoop geven dat herstel mogelijk is 

- je biedt ondersteuning aan deelnemers en bent bereid je ervaringskennis hiervoor in te zetten zonder 

deze als norm te gebruiken 

- je kent de principes van beroepsgeheim en –deontologie 

- je zet je empathisch vermogen in bij je contacten met deelnemers 

- je hebt reeds een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid en/of bent bereid om je op dit gebied 

verder bij te scholen 

- je gelooft in de kracht van mensen, vertrekt vanuit de persoon, diens groei en een positieve 

benadering, zowel bij medewerkers als bij deelnemers 

- je hebt een respectvolle basishouding en je kan samenwerken met anderen 

Wij bieden: 

- boeiend vrijwilligerswerk in een herstelgerichte omgeving, met een warm team 

- de invulling van je engagement wordt in samenspraak en op jouw maat bepaald 

- een vrijwilligersovereenkomst met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen 

- een verplaatsingsvergoeding 

- ondersteuning en coaching door het team 

- een interessant platform waarbinnen je jezelf verder kan ontplooien 

Interesse? Mail je cv en gemotiveerde sollicitatiebrief tegen 16 december 2019 

naar liesbet.felix@emmaus.be (0470/220721) 
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