
Eén op drie Vlamingen worstelt met psychische problemen. Psychiatrisch ziekenhuis 

Bethanië biedt acute opvang, gespecialiseerde behandeling en langdurige zorg voor deze 

mensen in psychische nood. Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië maakt samen met 

psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen, beschut wonen De Sprong, 

therapeutische gemeenschap De Evenaar, revalidatiecentrum De Keerkring en Mobiel 

Psychiatrisch Team Kompaan deel uit van Bethanië. Samen met AZ Sint-Jozef Malle zijn 

we gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel.   
AZ Sint-Jozef Malle en Bethanië maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert 
een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht 
hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of 
nationaliteit.  
 

Vrijwillige ervaringswerker 
 

voor de uitbreiding van het team ervaringswerkers (HOP) op afdeling Archipel 

 
Patiëntenzorg                         Uren te bepalen                         Vrijwilliger 

 
 
Omschrijving 

 
Bethanië biedt, in dialoog, zorg aan mensen in psychische nood. 

 
De evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg en het herstelgericht denken 
maakt het evident dat ervaringswerkers een volwaardige plaats innemen in het behandelproces. Zij zijn een 
partner in de zorg.  
 

Door je functie als ervaringswerker draag je bij aan de verbinding tussen patiënten, hulpverleners, beleid, 
organisaties en anderen, wat leidt tot meer wederzijds begrip en gelijkwaardig samenwerken. 

 
Afdeling Archipel richt zich op de opvang, ontwenning, behandeling en nazorg van volwassenen met een 

alcohol- en/of medicatieprobleem. We bieden geen behandeling voor mensen met problematisch gebruik van 

illegale middelen en/of gokproblemen.  

 

Jouw profiel 

 Je beschikt over relevante persoonlijke ervaring als zorgvrager in de GGZ waarvan er zich een deel 
in de verslavingszorg heeft afgespeeld. 

 Je hebt geen therapeutische relatie meer met Archipel en bent vertrouwd met een abstinente  
levenswijze. 

 Je hebt een opleiding gevolgd “ervaringswerker in de ggz” of bent bereid deze te volgen. 

 Je bent voldoende ver in je eigen herstelproces om anderen hiermee te ondersteunen en te 
inspireren. 

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

 Je engageert je om te werken vanuit de herstelvisie. 

 Je bent bereid tot bijscholing om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

 Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.  

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

Wij bieden 

 Aansluiting in een team van ervaringswerkers (HOP). 

 De mogelijkheid om in samenspraak met afdeling Archipel en het HOP team je takenpakket samen 
te stellen. 

 Intervisies. 

 Ondersteuning vanuit het team en een coach. 

 Mogelijkheid om vormingen en opleidingen te volgen.  

Interesse?  

 
Je mag je CV sturen tot 30 april 2021 naar hop.werking@emmaus.be. 

  

mailto:hop.werking@emmaus.be

