
 
 

Het Psychosociaal Ambulant Revalidatiecentrum 
PARCOER vzw is op zoek naar een  
 

Ervaringsdeskundige (0,5 VTE) 
 
PARCOER vzw is een ambulant psychosociaal revalidatiecentrum in het Netwerk Geestelijke 

Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas. Het revalidatiecentrum biedt modules en trainingen 

aan waardoor psychosociale vaardigheden en competenties ontwikkeld kunnen worden om als 

individu beter te functioneren in de maatschappij. 

Het multidisciplinair team van PARCOER begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid 

gedurende een intensief traject van maximaal één jaar. Doel is om duurzame resultaten te bereiken 

op het vlak van beroepsactiviteiten, persoonlijke autonomie en wonen. Uitgangspunten zijn 

herstelgericht en participatief werken. 

Functieomschrijving 

• Je maakt deel uit van het multidisciplinair team van PARCOER vzw en neemt deel aan de 

wekelijkse teamvergadering  

• Je geeft input vanuit je eigen ervaring of brede ervaringskennis  

• Vanuit verschillende rollen draag je bij tot het herstelproces van de deelnemers (cfr. Globaal Plan 

Ervaringsdeskundigheid) 

o Hoopverlener (schept hoop, biedt perspectief en inspireert) 

o Groepsondersteuner (begeleidt groepen met focus op mogelijkheden en empowerment) 

o Bruggenbouwer (onderhoudt en/of legt de verbinding tussen de deelnemer- en 

hulpverlenersperspectief en draagt zo bij aan meer wederzijds begrip en gelijkwaardig 

samenwerken) 

o Frisdenker (durft gewoontes in vraag stellen en levert een verfrissende blik op de 

werking) 

• Het takenpakket en concrete taakverdeling zal in samenspraak met het team en de directie 

gespecifieerd worden 

 

Profiel 

• Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en herstel 

• Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces waardoor je anderen kan motiveren, 

inspireren en hoop geven tot herstel 



• Je hebt al stappen gezet om jezelf te vormen als ervaringsdeskundige en bent bereid om je in te 

zetten voor verdere groei en ontwikkeling 

• Je kiest voor herstelgericht, verbindend en emancipatorisch werk 

• Je hebt een duidelijke affiniteit met het krachtgericht werken 

• Je bent geïnteresseerd in de wisselwerking tussen werk, geestelijke gezondheidszorg en welzijn 

en in de actuele maatschappelijke tendensen  

• Je hebt zicht op de regionale voorzieningen welzijn, geestelijke gezondheidszorg en 

werkbegeleiding 

• Zin voor samenwerken kenmerkt je natuurlijke stijl 

• Je hebt een pragmatische geest, je bent zowel denk- als doelgericht 

• Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen 

 

Wij bieden 

Halftijds contract (19u/week) 

Tewerkstelling in Dendermonde  

Coaching op individueel en groepsniveau 

 

Solliciteren  

Stuur je sollicitatiebrief vergezeld van je curriculum vitae voor 3 september 2021 naar 

Maja.Coppens@parcoer.be. 

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op maandag 4 oktober. 
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