Vacature
Ervaringsdeskundige Covias (M/V/X)
Halftijdse functie (19 uur)
Situering
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-WestVlaanderen. Covias omvat 3 pijlers, met name ‘Begeleiding en Behandeling’, ‘Activiteiten en
Ontmoeting’ en tot slot ‘Zorg voor Arbeid’. Het algemeen doel is het ondersteunen van personen met
een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de
maatschappij weer op kan nemen.
Jouw functie
Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg functioneer je binnen Covias op
organisatieniveau. Je participeert in het beleidsteam van Covias en denkt vanuit jouw expertise mee
rond de zorginhoudelijke visie en strategie. Je participeert in een aantal werk- en themagroepen,
waar thema’s als ‘ervaringswerk’ en ‘cliëntparticipatie’ verder uitgediept worden. Daarnaast neem je
een trekkende rol op in het uitwerken van lotgenotencontact. Stapsgewijs krijg je zicht op de groep
ervaringswerkers die regio-gebonden en taakgericht ingezet wordt binnen Covias.
Tot slot voorzien we voor jou de ruimte om, op basis van jouw krachten en talenten, je eigen
takenpakket mee vorm te geven.
Rol van de ervaringsdeskundige
 Je bent een vertegenwoordiger;
Je vertegenwoordigt en verdedigt het perspectief van cliënt en/of ervaringsdeskundige. Je
neemt deel aan het beleidsteam en denkt constructief mee in functie van verdere
beleidsvorming. Daarnaast zet je jouw ervaringskennis in binnen een aantal interne
werkgroepen.
 Je bent een frisdenker;
Je durft ‘de dingen’ in vraag te stellen. Je levert een verfrissende blik op actuele werkingen, op
gangbare visies, en bij de uitwerking van opdrachten en concrete projecten.
 Je bent een beeldvormer;
Je zet je ervaringskennis in zodat er realistisch gedacht en gesproken wordt over geestelijke
gezondheid. Je probeert bewust het taboe hierrond te doorbreken.
 Je bent een groepsondersteuner;
Je begeleidt een lotgenoteninitiatief, met focus op mogelijkheden en empowerment.
Jouw profiel
 Je hebt ervaring als zorggebruiker in de GGZ;
 Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Een
opleidingstraject als ervaringsdeskundige strekt tot aanbeveling;
 Je hebt belangstelling om op beleids- en organisatieniveau mee te denken;
 Je bent positief en hoopvol ingesteld, en kan kritische maar constructieve bedenkingen
formuleren;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);




Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open werkcontext;
Je kan je vlot verplaatsen binnen het werkingsgebied Noord-West-Vlaanderen.

Ons aanbod
 Een afwisselende en boeiende functie met ruimte voor jouw persoonlijke talenten en interesses.
 Covias bedient de regio Noord-West-Vlaanderen. Op basis van jouw voorkeur en woonplaats
voorzien we een werkplek.
 We voorzien coaching en intervisie. Dit aanbod is permanent en op vaste tijdstippen.
 We voorzien een opstart binnen vrijwilligersstatuut met perspectief op reguliere tewerkstelling.
 We streven naar een opstart van de functie in het voorjaar 2020. Onderling overleg is
hierbij mogelijk.
Interesse?
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Anneleen Decuyper, inhoudelijk
coördinator Activiteiten en Ontmoeting (anneleen.decuyper@covias.be of 0499 88 30 09) of Muriël
Schoeters, stafmedewerker algemeen beleid (muriel.schoeters@covias.be of 0475 39 60 51). Gelieve
motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar solliciteren@covias.be. Kandidaturen kunnen
ingediend worden tot en met vrijdag 10/01/2020.

