Voor ons Steun- en Informatiepunt voor de GGz in Lelystad zijn wij op zoek naar een:

GGZ-ervaringsdeskundige
Profiel

Stichting Cliënten
Perspectief (CLIP) GGz
is een onafhankelijke
organisatie ontstaan vanuit
de behoefte ondersteuning te
bieden aan de emancipatie
van mensen met een
psychische kwetsbaarheid.
De uitvoering ligt bij de
Steunpunten (STIPS), deze
worden aangestuurd door
(professionele)coördinatoren.
De STIPS worden bemenst
door stagiaires en vrijwilligers
met ervaring binnen de
psychiatrie. Eenieder werkt
op een geheel eigen manier
en tempo aan herstel en
eigen regie. Vanuit ervaring
bieden de vrijwilligers op
eigen wijze ‘peersupport’ en
ondersteuning bij het
verduidelijken van
(eventuele) hulpvragen.
Daarnaast informeren zij
overheden en zorginstanties
over signalen uit de
doelgroep en denken actief
mee over oplossingen.

De ervaringsdeskundige heeft het vermogen om op grond van eigen
herstelervaring voor anderen ruimte te maken om te werken aan herstel. De
ondersteuning die door de ervaringsdeskundige geboden wordt, is gebaseerd
op herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’ en sluit aan op de
principes van; herstel ondersteunende zorg. De ondersteuning staat in dienst
van het perspectief en de autonomie van de client.

Werkzaamheden:
- Het bieden van ondersteuning (waar nodig) aan de STIP coördinator en
vrijwilligers op diverse locaties. Alle bijkomende werkzaamheden t.b.v. het
functioneren van het STIP in Lelystad.
- Meedenken in het ontwikkelen van beleid en visie t.a.v.
ervaringsdeskundigheid. Het inventariseren en verbinden van
ervaringsdeskundigheid binnen Lelystad.
- Het faciliteren van trainingen t.b.v. ervaringsdeskundigheid.
- Het verzorgen van voorlichting t.a.v. ervaringsdeskundigheid.
- Het ontwikkelen van anti-stigma activiteiten.
- Ruimte en support bieden aan interdisciplinaire samenwerking.

Opleidings- en ervaringseisen:
- MBO-4 opleiding ervaringsdeskundigheid
- Persoonlijke ervaring binnen de GGZ.

Competenties
Kritisch kijken naar de bestaande zorg, herkennen van werkwijzen of
interventies die herstel belemmerend en/of stimulerend zijn, het gesprek
hierover aan gaan met zorgverleners. Het bevorderen en centraal stellen van
het verhaal van de cliënt/hulpvrager met een focus op ontwikkeling,
zelfbepaling, zelfbeschikking en zelfhulp. Het herkennen en bespreekbaar
maken van stigmatisering en discriminatie en het mechanismen van
uitsluiting, patronen ter discussie durven stellen en beïnvloeden. Kritisch
kunnen reflecteren op het eigen handelen. Conformeren aan de missie en
visie van het Cliënten Perspectief (CLIP GGZ). Lerend vermogen.

Aanbod:
Het betreft een parttimefunctie voor 16 uur.
Salariëring volgens CAO Welzijn schaal 6, met een max. van € 3.277, Bij een fulltime functie van 36 uur (CAO 2022).
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 14 dagen na publicatie van deze
vacature per e-mail sturen naar: almere@stip-flevoland.nl
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch
contact opnemen met Mw. B. Lycklama à Nijeholt telefoonnummer:
06-57903833
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

