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ALGEMEEN
Doelstelling/kern van de functie

Het ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van de herstel- en rehabilitatievisie met als doel om een
herstelondersteunde zorgsysteem te ontwikkelen. Het motiveren tot en begeleiden en ondersteunen
van clienten in het voorbereiden en uitvoeren van sociale activiteiten. Het participeren vanuit de
lotgenoten contact en invulling geven aan impowerment van patienten
De functionaris geeft uitvoering aan de projecttaken; herstelondersteunend zorgsysteem.
Plaats in de organisatie

De medewerker ontvangt hiërarchische leiding van de Manager bedrijfsvoering of Teammanager
Organisatorische context

De functionaris kan werken binnen verschillende projecten en aandachtgebieden en heeft nauwe
contacten me de overige ervaringsdeskundigen binnen de HOEC steen.
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BESCHRIJVING RESULTAATGEBIEDEN
1. Beleidsontwikkeling, training en voorlichting
2. Uitvoerende herstelactiviteiten
3. Begeleiden en ondersteunen van clienten
4. Overige taken
RESULTAATGEBIEDEN en KERNTAKEN

Beleidsontwikkeling, training en voorlichting
Ontwikkelt deskundigheidbevordering, thema- en refereerbijeenkomsten.
Ontwikkelt nieuwe producten op het gebied van herstel.
Ontwikkelt trainingen
Biedt trainingen en cursussen aan en geeft voorlichting
Verzorgt presentaties
Uitvoerende herstelactiviteiten
Geeft uitvoering aan de cursus Herstellen doe je zelf! (volgens jaarplanning).
Neemt deel aan en coördineert de Herstelwerkgroep GGZ Drenthe.
Voert administratieve taken uit (registratie, verantwoording van de uren, verzorgt i.o.m.
secretariaat de archivering) met betrekking tot de eigen werkzaamheden en de cliëntenzorg.
Begeleiden en ondersteunen van clienten
Benadert de cliënt actief en participeert in activiteiten om vertrouwen te winnen en een
bondgenootschap met de cliënt te ontwikkelen.
Bespreekt met de cliënt de mogelijkheden van externe activiteiten en diens verwachtingen en
ervaren belemmeringen wat dit betreft en stimuleert de cliënt om hierover na te denken en
daadwerkelijk activiteiten te ondernemen.
Overige taken
Kan in overleg met leidinggevende deelnemen aan werkgroepen, commissies en
bedrijfshulpverlening.
Participeert in het interne netwerk van ervaringsdeskundigen.
Bevordert continu herstel en herstelondersteunende initiatieven.
Participeert in overleggen van externe instanties (landelijk en regionaal).
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FUNCTIE-EISEN (FWG GEZICHTSPUNTEN)
KENNIS

ZELFSTANDIGHEID

SOCIALE VAARDIGHEDEN

RISICO’S
VERANTWOORDELIJKHEDEN
EN INVLOED
UITDRUKKINGS- VAARDIGHEID

BEWEGINGSVAARDIGHEID
OPLETTENDHEID

OVERIGE FUNCTIE-EISEN

INCONVENIËNTEN

Kennis op minimaal mbo-niveau is vereist en een opleiding op het
gebied van ervaringsdeskundigheid. Kennis van het vakgebied
herstel en rehabilitatie. Tevens persoonlijke ervaringsdeskundigheid
vereist met de geestelijke gezondheidszorg. De kennis op het
vakgebied wordt bevorderd en onderhouden.
Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen aangegeven
richtlijnen en getoetst door rapportage aan de projectgroep. Het
nemen van initiatieven is belangrijk in de functie. Terugval is
mogelijk op de project ondersteuner herstelondersteunend
zorgsysteem en de clusterleiding van Langdurige Zorg.
Sociale vaardigheden zijn vereist, zowel intern als extern, tijdens
werkcontacten op diverse niveaus binnen de organisatie.
Overtuigingskracht speelt een rol tijdens het geven van cursussen
en presentaties.
Er is kans op materiële schade en kans op beschadiging van het
imago van de instelling door externe contacten. Invloed wordt
uitgeoefend op de beslissingen die worden genomen in de
projectgroep.
Mondelinge uitdrukkingvaardigheid is nodig bij het hebben van
interne en externe contacten en tijdens het geven van cursussen
en presentaties. Schriftelijke uitdrukkingvaardigheid is nodig voor
het schrijven van rapporten, cursusmateriaal, info voor intranet en
de website en notulen.
Bij het gebruik van de PC is typevaardigheid vereist.

Oplettendheid is nodig voor het signaleren van mogelijkheden om
het herstel-denken binnen de organisatie te kunne bevorderen.
Daarnaast is oplettendheid nodig om signalen te herkennen tijdens
het werken met groepen.
Geduld, volharding en doorzettingsvermogen is nodig om het
herstel-denken binnen de organisatie te bevorderen.
Daarnaast zijn systematiek en ordelijkheid van belang bij het
opzetten en uitvoeren van bijvoorbeeld cursussen.
Integriteit en betrouwbaarheid zijn aan de orde bij het werken met
vertrouwelijke cliënteninformatie.
Correct gedrag is vereist bij het geven van cursussen en
presentaties, zowel intern als extern.
Psychische belasting treedt op door de confrontatie met
levensverhalen van cliënten en het voortdurend bewijzen van het
belang van herstelondersteunend zorg binnen de organisatie en de
pioniersrol die vervuld wordt.
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