
   

 
Het Cliëntenbureau zoekt een  

halftijdse medewerker  
 
 

Situering 

Het cliëntenbureau is een samenwerking tussen de Werkgroep Ervaringsdelen en 
Destigmatisering (WED), Het PAKT en de provincie Oost-Vlaanderen. De werking wordt 
gerund voor en door ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheid. Binnen het 
cliëntenbureau wordt gewerkt aan 5 pijlers: 

- Positieve beeldvorming geestelijke gezondheid 
- Beleidsparticipatie 
- Tewerkstelling, opleiding en coaching van ervaringsdeskundigen 
- Ondersteunen en coachen van werkgevers 
- Informatiepunt betreffende ervaringsdeskundigheid en herstel 

 
 
Functieomschrijving 

- Je bent samen met de ervaringsdeskundige als procesbegeleiders verantwoordelijk voor 
de dagdagelijkse werking van het cliëntenbureau, met inbegrip van de administratie en 
het financiële beleid. 

- Je ondersteunt en coacht de vrijwilligers en leden van de Werkgroep Ervaringsdelen en 
Destigmatisering (WED). 

- Je werkt samen met de leden verder aan de visie en methodiek van het cliëntenbureau. 
Je bouwt samen aan een kwalitatief model van werking, gestoeld op de principes van 
ervaringsdeskundigheid en herstel. 

- Intern coach je zowel op individueel niveau als groepsniveau de medewerkers/ 
vrijwilligers van het cliëntenbureau. Extern participeer je, in duo met 
ervaringsdeskundigen, op beleidsniveau. Je creëert een kader waarbinnen 
ervaringsdeskundigen met hun krachten aan de slag kunnen, en opent deuren in de 
buitenwereld.  

 
 
Functieprofiel 

- Het is voor jou een overtuigde keuze om met ervaringsdeskundigen GG te werken in een 
horizontaal aangestuurde organisatie. 

- Je faciliteert vanuit de achtergrond een omgeving waarin ervaringsdeskundigen centraal 
staan. Je hebt kennis / of bent bereid kennis te vergaren over kracht – en herstelgericht 
werken en het organiseren van cliëntgestuurde organisaties.  

- Je bent in staat helder en open te communiceren naar diverse doelgroepen. 
- Je bent flexibel, stressbestendig en empathisch. 
- Je bent dynamisch maar tegelijkertijd in staat om je tempo aan te passen aan de groep. 
- Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie, rapportage en 

financieel beleid. 
- Je kunt vlot overweg met courante informaticapakketten (Windows, MS Office, …).  
- Je bent bereid om te werken in een variabel uurrooster met maandelijks een 

weekenddag.  



 
 
Aanbod 

- Halftijdse functie voor 8 maanden (met reële kans op verlenging naar contract 
onbepaalde duur). 

- Verloning volgens barema 1.55 - 1.61 - 1.77 binnen pc330. 
- Standplaats: Aanloophuis Poco Loco, Brugsesteenweg 97A, 9000 Gent. 
- Tewerkstelling bij PopovGGZ vzw. 

 

Hoe solliciteren voor deze functie? 

- Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV, tegen ten laatste 
24 februari, naar Jochen Van den Steen via jochen.vandensteen@ipso-gent.be. Meer 
informatie eveneens via zelfde adres of via telefoonnummer 09 / 324 35 26. 
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