VACATURE
Coördinator ervaringsdeskundigheid
Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
(16/38) M/V
Situering
KWADRAAT | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit
diverse sectoren om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke
gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest
passende aanbod in functie van de geestelijke gezondheid van volwassenen met een
psychische kwetsbaarheid binnen het werkingsgebied. Het aanbod is vlot toegankelijk en
sluit aan bij de noden van de persoon op een bepaald moment.
De zorggebruiker is eigenaar van zijn proces en zit mee aan het stuur van het zorgtraject.
Zorgverleners, ervaringswerkers en zorggebruikers werken samen op basis van
gelijkwaardigheid.
Kwadraat zet in op het betrekken van zorggebruikers en hun naasten. Hun ervaringen
worden gezien als een belangrijke toetssteen in het streven naar continue verbetering van
zorg.
Om dit waar te maken werft Kwadraat een ervaringsdeskundige aan.
Opdrachten
• Ondersteuning van de patiëntenvertegenwoordiging binnen Kwadraat. De coördinator
fungeert voor deze vertegenwoordigers als aanspreekpunt.
o rode draad vormen tussen de verschillende vertegenwoordigers, werkgroepen,…;
o praktisch regelen van vrijwilligersovereenkomsten en vergoedingen;
o voorzien van een informatiepakket;
o opvolgen van vormings- en ondersteuningsnoden van vertegenwoordigers;
• Ondersteuning van ervaringsdeskundigheid binnen de HerstelAcademie, in
samenwerking met Surplus².
• Faciliteren en coachen van ervaringsinitiatieven.
• Bijzondere aandacht gaat naar het zoeken van gastvrije plaatsen binnen het
werkingsgebied van Kwadraat waar ervaringsdeskundigen kunnen samenkomen en zich
kunnen organiseren.
Functievereisten
• Je beschikt over een attest ervaringsdeskundige of je bent bereid een opleiding te
volgen.
• Je beschikt over relevante ervaring als hulpvrager in de geestelijke gezondheidszorg.
Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces waardoor je jouw eigen
herstelverhaal kan overstijgen.
• Je kan zelfstandig werken.
• Je bent een teamspeler die samenwerking met anderen op basis van gelijkwaardigheid
hoog in het vaandel draagt.
• Je bent van nature een netwerker.
• Je beschikt over goede communicatievaardigheden en een empathische houding.
• Je neemt initiatief en bent voldoende stressbestendig.
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Je bent leergierig en bereid tot zelfreflectie.
Je bent flexibel, durft out of the box denken en speelt vlot in op veranderingen.
Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie en rapportage.
Je kunt vlot overweg met courante informaticapakketten (Windows, MS Office, …).
Je bent bereid om te werken in een variabel uurrooster.
Je hebt zicht op je eigen noden op vlak van zelfzorg.
Je beschikt over een eigen wagen.

Wij bieden je:
• Een contract van onbepaalde duur gelinkt aan de financiering door de netwerkpartners.
• Jobtime 16/38.
• Datum indiensttreding: in onderling overleg.
• Ondersteuning door een themagroep bestaande uit zorgverleners en
ervaringsdeskundigen.
• De mogelijkheid tot het verder ontwikkelen van je competenties.
• Verloning volgens IFIC-barema.
• Een uitdagende opdracht in Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-WestVlaanderen.
Meer informatie?
Contacteer Jeroen Devos op 051 20 89 83 of via devos.jeroen@samenspel.be
Voor geïnteresseerden wordt vrijblijvend een infosessie voorzien op woensdag 27 april van
9.00 uur tot 10.00 uur in De Bieweg, Wallenstraat 46-48 te Roeselare.
Zie ook brochure “Wegwijzer bij de inschakeling van patiëntenvertegenwoordigers.
Praktische leidraad om patiëntenvertegenwoordiging in netwerken geestelijke gezondheid te
realiseren” (opgemaakt door Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG)
Raadpleegbaar via: www.netwerkkwadraat.be/vacatures
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief en cv, ten laatste op 6 mei 2022, naar Jeroen Devos, operationeel
coördinator Samenspel.
Dat kan per mail naar devos.jeroen@samenspel.be
of via post op volgend adres:
Samenspel
Wallenstraat 46-48
8800 Roeselare

