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VACATURE 
 

RADAR - Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen 

in samenwerking met 

OverKop Gent 

 

werft aan: 

Projectmedewerker ervaringsdelen en participatie van kinderen en 
jongeren 

(x/v/m 50% VTE) 
 

 

Projectomschrijving 

Het inzetten van ervaringsdelen en -deskundigheid bij volwassenen in de geestelijke 
gezondheidszorg is de laatste jaren sterk aan het groeien. In andere sectoren (vb. 
armoedebestrijding) bestaat deze beweging al langer. Ervaringsdelen en -deskundigheid 
wordt ingezet om het bestaande zorgaanbod te verbeteren en ondersteuning te realiseren die 
dicht tegen de leefwereld van mensen aanleunt.   

Ook in de jeugdhulp, het jeugdwerk en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in Oost-
Vlaanderen merken we een groeiende interesse voor ervaringsdelen en participatie van 
kinderen en jongeren. In samenwerking met en met financiële ondersteuning van RADAR 
(Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen, www.radar.be) wil 
OverKop Gent (www.overkop.be en https://gent.overkop.be) samen met partners als het 
cliëntenbureau (www.cliëntenbureau.be) verder bouwen aan het realiseren van haar project 
om modellen en methodieken te ontwikkelen om aan de slag te gaan met ervaringsdelen en 
participatie van kinderen en jongeren, toepasbaar zowel binnen de jeugdhulp, het jeugdwerk 
als de geestelijke gezondheidszorg. 

OverKop is een werking voor en door jongeren die geestelijke gezondheidszorg toegankelijker 
wil maken. Participatie van jongeren is bij OverKop een centrale waarde. In een OverKopHuis 
kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. 
Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele 
hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. In Vlaanderen zijn er momenteel vijf OverKophuizen. 
Voor Oost-Vlaanderen bevindt zich dat in Gent. Het Agentschap Opgroeien heeft momenteel 
een oproep lopen om het aantal van vijf OverKopHuizen uit te breiden naar 16 OverKopHuizen. 

 

Functieomschrijving 

Je bent met ondersteuning van een stuurgroep verantwoordelijk voor de volledige uitvoering 
van het project. Je kan hiervoor terug vallen op reeds geleverd werk.  

De uitvoering van het project omvat onder meer: 

http://www.radar.be/
http://www.overkop.be/
https://gent.overkop.be/
http://www.cliëntenbureau.be/
https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/nieuwe-overkop-huizen-vlaanderen
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▪ het procesmatig begeleiden van de jongerengroep(en) om te komen tot modellen en 
methodieken om ervaringsdelen en participatie te laten groeien en constructief in te zetten 
binnen jeugdwerk, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, … 

▪ het inventariseren en analyseren van bestaande good practices; 

▪ het toewerken naar een eindproduct met jongeren; 

▪ het faciliteren van een goede inbedding van het project in de werking van Overkop Gent 
en op termijn van Overkophuizen in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen.  

▪ het opmaken van een eindrapport i.s.m. jongeren en partners met aanbevelingen voor de 
toekomstige praktijk; 

▪ het organiseren van de stuurgroepvergaderingen. 

 

Functieprofiel 

▪ Je maakt vlot connectie met jongeren en hun leefwereld 

▪ Je bent zelfstandig, flexibel, en dynamisch 

▪ Je kan goed organiseren en plannen 

▪ Je hebt ervaring in het ontwikkelen en geven van vormingen 

▪ Je bent vertrouwd met empowerment en participatieve methodieken 

▪ Je beschikt over basiskennis betreffende herstel (1) en ervaringsdeskundigheid  

▪ Je hebt zicht op en voeling met het brede spectrum van jeugdwerk, jeugdhulp en 
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren 

▪ Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met regelmatig avond- en 
weekendwerk 

▪ Je beschikt over een bachelordiploma menswetenschappen of gelijkwaardig door 
ervaring, de functie staat open voor ervaringsdeskundigen en hulpverleners 

 

Aanbod 

▪ Inbedding in een breder netwerk van jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg 

▪ Inbedding in het OverKop-team 

▪ Gastvrije en collegiale werkomgeving bij OverKop 

▪ Actieve coaching en ondersteuning door de stuurgroep 

▪ Een unieke kans om ervaringsdelen en participatie bij jongeren te helpen ontwikkelen 

▪ Kilometervergoeding voor vervoer in opdracht 

▪ Halftijds contract (50%) bepaalde duur tot 1 april 2022 met kans op verlenging, 
indiensttreding wordt beoogd vanaf april 2021 

▪ Mogelijkheid tot verloning volgens diplmoma 

▪   Standplaats: OverKop Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent 

 

Interesse?  

Verdere inlichtingen kan u bekomen bij Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR, 0474 
03 98 72 of Elke Fontaine, coördinator OverKop Gent, 0498 51 05 32. 
 
Kandidaten sturen CV en motivatiebrief voor vrijdag 26 februari naar gent@overkop.be 

 

De sollicitiatiegesprekken zullen vermoedelijk doorgaan in de week van 8 maart.  

Wij garanderen absolute discretie bij het behandelen van uw sollicitatie. 

 

mailto:gent@overkop.be
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(1)  Herstel volgens William Anthony: 

‘Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, 
doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, 
hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen 
betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en de 
ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.’ 

Meer over herstel vind je onder andere op 
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/herstel-herstelondersteuning 

https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/herstel-herstelondersteuning

