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VACATURE 
 

het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt  

2 ervaringsdeskundigen (m/v) 
 
Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek 
(46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners). Samen met enkele andere 
partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de 
creatie van mobiele crisis- en behandelteams. Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers 
geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
In het samenwerken met ervaringsdeskundigen onderschrijft PC Sint-Amandus de doelstellingen van het 

Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid (zoals ontwikkeld door het Vlaams Herstelplatform van het Steunpunt 

Geestelijke Gezondheid). 

 
Jouw opdracht 
Als ervaringsdeskundige maak je deel uit van het interdisciplinair team van afdeling De CAAI (CrisisAfdeling 
en Afdeling voor Intensieve behandeling) en werk je ook op ziekenhuisniveau mee aan verschillende 
projecten rond herstel, participatie en ervaringsdelen. 
Vanuit verschillende rollen draag je bij tot de ondersteuning van patiënten/cliënten (cfr. rollen beschreven 
in het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid): 

- hoopverlener (schept hoop, biedt perspectief en inspireert) 
- krachtverlener (focust in individuele gesprekken op mogelijkheden en empowerment) 
- wegwijzer (maakt mensen wegwijs in terminologie, zorg- en vormingsaanbod) 
- bruggenbouwer (maakt verbinding tussen perspectief van patiënten, hulpverleners en familie) 
- frisdenker (durft gewoontes in vraag stellen en levert een verfrissende blik op de afdelings- en 

ziekenhuiswerking) 

 
Jouw profiel 
- Je bent bereid om als interdisciplinair teamlid te werken op een intensieve crisisafdeling, in hechte 

samenwerking met gemotiveerde collega’s. 
- Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en herstel en je hebt vanuit deze eigen ervaring en het 

delen met anderen heel wat ervaringskennis opgedaan. 
- Je hebt een opleiding ‘ervaringsdeskundige/ervaringswerker in de GGZ’ gevolgd of je bent bereid deze 

te volgen. 
- Je hebt kennis van de principes van herstel, herstelondersteunende zorg en krachtgericht werken. 
- Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstel en je kan anderen hierdoor inspireren en hoop 

geven dat herstel mogelijk is. 
- Je beschikt over een attitude van gelijkwaardigheid naar cliënten en collega’s. 
- Je kunt reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid vanuit een houding van 

levenslang leren. 
- Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je bent voldoende assertief om je eigen standpunt en dat 

van individuele cliënten te verwoorden. 
- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen. 
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde 

waarden.  
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Ons aanbod 
- Een boeiende functie met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief, in een mensgerichte 

werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie. 
- De nodige ondersteuning en coaching, zowel op afdelings- als ziekenhuisniveau. 
- Een halftijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op een 

overeenkomst van onbepaalde duur na positieve evaluaties.   

- Verloning volgens de sectorale barema’s  
- Mogelijkheden tot coaching, vorming, training en opleiding. 
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving. 
- Indiensttreding: in onderling overleg. 

 

 

Interesse? 
Solliciteer spoedig via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen. 
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Foucart, HR medewerker 
(050 79 95 83). 
Voor vragen of meer informatie over de vacature kan je terecht bij Wim Claeys, afdelingshoofd De CAAI 
(050 81 97 58) of Dag Van Wetter, stafmedewerker zorg (050 79 95 21).  
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be. 

https://jobs.amandus.be/solliciteer.php?id=63&lang=nl&bron=226&functie=Ervaringsdeskundige+De+CAAI
http://www.amandus.be/

