INTERNE
VACATURE

De Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen is op zoek naar
een lesgever Herstelacademie (m/v)
De Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen maakt deel uit van het Huis met Vele kamers. Een
Herstelacademie biedt laagdrempelige cursussen aan vanuit een herstelgerichte visie. De cursussen zijn
kortdurend en focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze
helpen om actief een herstelproces in handen te nemen, eigen talenten te ontdekken en stappen
vooruit te zetten.
Het vormingsaanbod wordt in co-creatie gebracht. Er zijn twee lesgevers. Een persoon met
ervaringskennis en een hulpverlener. Zij ontwikkelen en doceren samen een cursus. Het duo breng een
warme boodschap van hoop, begrip, veerkracht en toekomstperspectief.
Jouw profiel
- Je houdt ervan anderen te ondersteunen en neemt hierbij een laagdrempelige houding
aan.
- Je houdt rekening met anderen en werkt actief en constructief samen.
- Je geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn.
- Je toont je nieuwsgierig/leergierig om je huidige kennis te verbreden en of te verdiepen.
- Je behandelt anderen met respect, ongeacht hun achtergrond of opvattingen.
- Je bent empathisch en luistert actief.
- Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
Ons aanbod
- De mogelijkheid om je expertise in te zetten binnen een boeiende leeromgeving.
- Een verrijking bovenop je huidige werkopdracht.
- De mogelijkheid om een opleiding “train de trainer” te volgen.
- Ondersteuning door mede-lesgevers en de stuurgroep Herstelacademie.
- In samenspraak met directie en leidinggevenden worden een aantal uur ter beschikking gesteld van
de Herstelacademie. Een cursus wordt hooguit éénmaal per semester gegeven en loopt over twee
tot vijf weken (met een wekelijkse frequentie). Het moment is te bespreken met de stuurgroep
Herstelacademie.
Interesse?
Indien je belangstelling hebt, kan je dit vóór 31/12/2020 per mail laten weten aan Alain De Clippel (via
alain.declippel@amandus.broedersvanliefde.be) én Pieter Declercq (via
pieter.declercq@amandus.broedersvanliefde.be ). Er wordt een verkennend gesprek georganiseerd.
Voor bijkomende informatie kan je je steeds wenden tot Alain De Clippel (dect.: 2706) of Pieter
Declercq (dect.: 6004).
Voor meer informatie over de Herstelacademie surf je naar www.herstelacademie.be/noord-westvlaanderen .
Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

