
 

 

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus werft aan: 

Ervaringsdeskundige in  

Armoede en Sociale Uitsluiting  

voor het Mobiel Team Langdurige Zorg Noord  

(M/V/X) -  19u/week 
 

 

 

Bedrijf  

PC Sint-Hiëronymus is een algemeen psychiatrisch centrum, gevestigd te Sint-Niklaas, met 

als verzorgingsgebied de regio Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS). 

 Het centrum bestaat uit een polikliniek, opname-afdelingen, dagcentra en een psychiatrisch 

verzorgingstehuis. 

 

 Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn 

voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg 

is voor ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons 

centrum. Zorgen op maat doen we samen. 

 

 

Situering 

In het kader van artikel 107 en de vermaatschappelijking van de zorg werd het Netwerk ADS 

opgericht voor de regio Aalst-Dendermonde- Sint-Niklaas.  

Binnen dit netwerk bouwt PC Sint-Hiëronymus sinds 2016 twee Mobiele Teams Langdurige 

Zorg uit. Deze teams staan in voor de begeleiding aan huis van mensen die te kampen 

hebben met ernstig en langdurig psychiatrisch lijden. 

 

Voor het Mobiel Team LZ noord (regio Waasland) zoeken wij 1 medewerker met 

ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting. 
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Plaats in het organigram 

De ervaringsdeskundige maakt deel uit van een multidisciplinair team onder leiding van het 

diensthoofd (Bart Peleman) en de coördinerend psychiater (Dr. J. Andries). 

 

Functieomschrijving: 

 

Je werkt als ervaringsdeskundige in een nieuw op te starten deelwerking van het Mobiel 

Team Langdurige Zorg, die zich richt naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met 

een (vermoeden van ) een psychische problematiek. Deze burgers zijn vaak niet gekend in de 

hulpverlening en mijden vereiste zorg.  

 

Vanuit het (sub)team ‘aanklampende zorg’ en in samenwerking met andere actoren in de 

zorg tracht je deze mensen te vinden en met hen in contact te komen. Je probeert, mede 

vanuit je eigen expertise, een vertrouwensband op te bouwen en deze mensen te motiveren 

tot zorg. 

 

Daarnaast ondersteun en adviseer je de collega’s in het team aanklampende zorg vanuit je 

eigen ervaring met armoede en sociale uitsluiting en de impact dat dit heeft op het 

dagdagelijks functioneren van mensen.  

 

Functieprofiel: 

- Je engageert je om te werken vanuit de herstelvisie. 

- Je beschikt over relevante ervaring als hulpvrager in de armoede en sociale 

uitsluiting. 

- Je bent bereid om je eigen herstelverhaal professioneel in te zetten om op die manier 

in contact te treden met cliënten. 

- Je rondde een opleiding tot ervaringsdeskundige succesvol af. 

- Je bent communicatief vaardig. 

- Je kan correct omgaan met het beroepsgeheim en met de beroepsdeontologie. 

- Je bent positief en hoopvol ingesteld zonder de kritische reflectie te verliezen. 

- Je hecht veel belang aan samenwerking binnen een multidisciplinair team. 

- Je beschikt over een rijbewijs B 

Wij bieden: 

- Contract van 19u/week tot 14/04/2022, met optie tot verlenging 

- Startdatum: In samenspraak te bepalen. 

- De medewerkers maken voor dienstverplaatsingen gebruik van de auto’s en fietsen 

ter beschikking gesteld door het PC Sint-Hiëronymus. De mogelijkheid om sporadisch 

over eigen vervoer te beschikken is wenselijk. 

 



Solliciteren: 

Sollicitatiebrief en CV sturen aan: 

PC Sint-Hiëronymus 

t.a.v. Dhr. Dirk De Lille 

Verpleegkundig directeur 

Dalstraat 84 

9100 Sint-Niklaas 

 

Digitaal solliciteren via dirk.delille@hieronymus.be 

 

 

Voor meer informatie betreffende de vacature kan je contact opnemen met Bart Peleman, 

Diensthoofd van het Mobiel Team Langdurige Zorg  Noord, op het telefoonnummer 

0471/660.993. 
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