Vacature
Ervaringsdeskundige - Kwartiermaker (M/V/X)
In functie van het goedgekeurde VVSG-project ‘Kwartier Hier’ (standplaats Sint-Pieters
Brugge). Startende april 2020, looptijd 15 maanden. Deeltijdse tewerkstelling (19uur).
Situering
‘Kwartier Hier’ is een project ingediend en goedgekeurd door de Vlaamse Vereniging voor Steden en
Gemeenten. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Covias, Groep
Brugge en Mintus.
‘Kwartier Hier’ wil de methodiek van het kwartiermaken toepassen binnen Sint-Pieters Brugge. De
‘Kansarmoede Atlas Brugge’ (2017) schoof deze buurt naar voor als kwetsbare wijk.
‘Kwartier Hier’ sluit aan bij het vernieuwde woonzorgdecreet, van waaruit de dienstencentra een
inclusief buurtbeleid nastreven. Concreet gaan 2 kwartiermakers aan de slag als ‘zorgzame schakels’
in de buurt. Deze kwartiermakers bouwen bruggen tussen de buurtbewoners, het verenigingsleven,
het lokaal dienstencentrum en de hulpverlening. Bedoeling is een wederkerig netwerk, op maat van
de buurt, op te bouwen. Het bedoelde effect is een gastvrije buurt, met aandacht voor sociale
inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het project besluit met de opmaak van
een draaiboek, waarin de opgedane kennis wordt neergeschreven.
‘Kwartier Hier’ opteert voor de aanwerving van een ervaringsdeskundige in de geestelijke
gezondheidszorg alsook voor een professional met expertise in de geestelijke gezondheidszorg.
Jouw functie
Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg werk je in tandem samen met een
professional. Vanuit deze coproductie sta je in voor een buurtgerichte aanpak. Je onderzoekt de
methodiek van het kwartiermaken en past deze toe in Brugge, meer specifiek de wijk Sint-Pieters. Je
hebt aandacht voor alle buurt-actoren, maar bewerkstelligt specifieke aandacht voor buurtbewoners
met een (psychische) kwetsbaarheid.
Rol van de ervaringsdeskundige
 Je bent een bruggenbouwer;
Je legt de verbinding tussen buurtbewoners, de aanwezige hulpverlening, het lokaal
dienstencentrum en het buurtleven in zijn algemeenheid. Je draagt zo bij tot wederzijds begrip
en een gelijkwaardige samenleving.
 Je bent een beeldvormer;
Je zet je ervaringskennis in zodat er realistisch gedacht en gesproken wordt over geestelijke
gezondheidsproblemen. Je probeert bewust het taboe hierrond te doorbreken.
 Je bent een wegwijzer;
Je maakt buurtbewoners wegwijs in het zorgaanbod en de bredere dienstverlening. Je
ondersteunt hulpverleners in het toegankelijk maken van hun aanbod.
 Je bent een frisdenker;
Je durft ‘de dingen’ in vraag te stellen en levert een verfrissende blik op actuele werkingen.

Jouw profiel
 Je hebt ervaring als hulpvrager in de GGZ;
 Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Een
opleidingstraject als ervaringsdeskundige sterkt tot aanbeveling;
 Je bent positief en hoopvol ingesteld, en kan kritische maar constructieve bedenkingen
formuleren.
 Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open werkcontext;
 Je hebt interesse in het buurtgericht werken en de methodiek van het kwartiermaken;
 Je bent communicatief en werkt graag in teamverband. Je bent respectvol en betrouwbaar in je
contact met anderen;
 Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk, in functie van jouw opdracht.
Ons aanbod
 Een boeiende opdracht met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 Je werkplek situeert zich in Sint-Pieters, Brugge;
 Je wordt aangestuurd door Anneleen Decuyper (inhoudelijk coördinator Covias) en An Blomme
(verantwoordelijke Dienstencentrum Den Heerd). Daarnaast zit je op regelmatige basis samen
met de stuurgroep ‘Kwartier Hier’, bestaande uit vertegenwoordigers van Covias, Groep
Brugge en Mintus.
 We voorzien coaching, intervisie en lotgenotencontact, op zowel project- als projectoverstijgend
niveau. Dit aanbod is permanent en op vaste tijdstippen.
 We voorzien een correcte verloning en de geldende arbeidsvoorwaarden.
 Vermoedelijke startdatum van het project: 1 april 2020. Looptijd van het project bedraagt
15 maanden. We voorzien een deeltijdse tewerkstelling van 19uur/weekbasis.
Interesse?
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Anneleen Decuyper, inhoudelijk
coördinator Covias (anneleen.decuyper@covias.be of 0499 88 30 09). Kandidaturen kunnen zich
kenbaar maken tot en met 29/11/2019 door motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar
solliciteren@covias.be .
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 3 december 2019.

