Ervaringsvrijwilliger
Ouderenpsychiatrie
Campus Amedeus Mortsel
Arbeidspercentage: onderling af te spreken
Startdatum: zo snel mogelijk
Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er voor
iedereen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en
in nauwe samenwerking met een breed netwerk.
We zijn binnen de cluster activering op zoek naar versterking van ons team ervaringsdeskundigen door een
ervaringsvrijwilliger.
Als cluster activering werken we samen met onze leden (personen met een psychische kwetsbaarheid) aan hun
persoonlijk en maatschappelijk herstel. Hiervoor zetten we in op ontmoeting, vrije tijd, arbeid en vorming.
Jouw functie
Als ervaringsvrijwilliger begeleid en ondersteun je ouderen (65+) met een psychische kwetsbaarheid in hun
herstelproces. Je geeft hiervoor individuele en groepssessie. Door het brengen van hoop en ondersteuning kan je
een echt een verschil maken voor onze patiënten. Je deelt je kennis en ervaringen met je collega’s
ervaringsdeskundigen.
Jouw profiel
-

Je hebt zelf een psychische kwetsbaarheid en je hebt hiervoor een psychiatrische behandeling doorgemaakt.
Je bent zelf voldoende gevorderd in je herstelproces waardoor je anderen kan inspireren en hoop geven tot
herstel.
Je beschikt over een diploma ervaringsdeskundigheid of je bent bereid om een opleiding te volgen.
Je hebt een hart voor ouderen.
Je werkt graag samen met personen met een psychische kwetsbaarheid.
Je doet voor je eigen behandeling en nazorg geen beroep (meer) op de zorggroep Multiversum.
Je bent flexibel en communicatief ingesteld.
Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
Je herkent je in het DNA van iedere Multiversum medewerker: we staan waarderend, met goesting, daadkrachtig
en wendbaar in ons werk!

Jouw voordelen
Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening en
verdient waardering. Daarom voeren we een actief vrijwilligersbeleid dat inzet op een gezonde en zorgzame
werkomgeving. Verder bieden we je:
•
•
•
•
•
•

Een boeiende job met veel ruimte tot zelfontplooiing.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Betaling onkostenvergoeding vrijwilligers en vervoersonkosten of fietsvergoeding
Een persoonlijke begeleider bij wie je steeds terecht kan ingeval van vragen.
De mogelijkheid om deel uit te maken van een fijne vrijwilligerswerking
Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden.

Interesse?
Heb je interesse voor deze functie, neem dan contact op met Leen De Merlier, coördinator ervaringsdeskundigen
 Leen.demerlier@multiversum.broedersvanliefde.be -  03 440 68 50.

