
 

 

Jobaanbieding 

Ervaringsdeskundige 
bij "Housing First Halte Thuis” 

DIOGENES vzw 
 

Contract voor bepaalde duur tot 31.12.2021, Geco-contract voltijds 38u/week 
 

DIOGENES vzw is een dienst straathoekwerk voor daklozen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 1995 heeft de vereniging verschillende projecten ontwikkeld die 

tegemoetkomen aan de behoeften van daklozen, waaronder het programma Housing First 

Halte Thuis, dat eind 2016 van start is gegaan.  

Housing First Halte Thuis richt zich op bijzonder kwetsbare mensen die meerdere 

kwetsbaarheidsfactoren combineren, zoals geestelijke gezondheidsproblemen, verslaving of 

ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen. De "Housing First"-benadering vertrekt vanuit 

een tweeledig en complementair aanbod. Behalve huisvesting wordt er immers ook volop 

ingezet op een flexibele, intensieve ondersteuning, afgestemd op de wensen van de persoon, 

met respect voor zijn of haar tempo, gericht op herstel en in overeenstemming met de 

basisprincipes van Harm Reduction. Deze ondersteuning duurt zo lang als het nodig is.  

Ons team bestaat uit hulpverleners en woningverantwoordelijken, die de link maken 

met onze diverse woonpartners.  

De functie van ervaringsdeskundige:  

Ervaringdeskundigheid verwijst naar de professionele deelname, binnen psycho-medico-
sociale diensten, van mensen die te maken hebben gehad met sociale uitsluiting, 
geestesziekte en/of verslaving. Voormalige begunstigden van sociale of 
gezondheidsdiensten kunnen zich zo ten dienste stellen van anderen, op basis van hun eigen 
herstel, d.w.z. hun eigen ervaring met een reis naar een betere kwaliteit van leven. 

De ervaringsdeskundige werkt zelfstandig en als deel van het team om zijn/haar taken uit te 
voeren, onder toezicht van de Housing First teamcoördinator.  

Taakomschrijving:  

1) Met de doelgroep, tijdens huisbezoeken of tijdens het zetten van sociale stappen:  

- Relaties opbouwen en onderhouden;  

- Luisteren en ondersteunen;  

- Hulp bieden bij het maken van een nieuwe woning en woonruimte tot een eigen 

thuis;  

- Stimuleren om gevoelens te uiten, vertrekkende vanuit een empathische houding 

die wortelt in de eigen ervaring;  



 

 

- Openheid creëren om zonder taboes gesprekken aan te gaan over 

middelengebruik; 

- Indien de betrokkene hiervoor openstaat het geloof in de positieve effecten van 

afkick en onthouding versterken en de weg wijzen door de plaats die men zelf 

inneemt in de samenleving (familie, vrienden, sociale integratie in het algemeen);  

- Een onderlinge verstandhouding opbouwen van waaruit ook andere aspecten van 

de persoonlijkheid dan enkel middelengebruik bespreekbaar worden: projecten 

opstarten, motiveren en zin doen krijgen, dromen over de toekomst;  

- Hoop geven en het geloof in de eigen daadkracht en de eigen krachtbronnen doen 

groeien; de persoon begeleiden op de weg naar herstel; 

- Samen een extern netwerk uitbouwen, op maat van de vragen en de behoeften van 

de individuele persoon. 

2) Tegenover het team:  

- Bijdragen aan een beter begrip van de ervaringen van de leden van de doelgroep;  

- Deelnemen aan de globale begeleiding van de bewoners;  

- Deelnemen aan teamvergaderingen en de ontwikkeling van het project en de 

methodologie;  

- Deelnemen aan de redactie van het jaarverslag.  

3) Extern:  

- Ontmoeten van verenigingen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de 

begeleidingen 

- Bijdragen aan de externe communicatie, in het bijzonder over de functie van 

ervaringsdeskundige.  

Tools:  

- Kennis op basis van je persoonlijke ervaring in combinatie met de nodige afstand tot de 

eigen situatie  

- Een aanpak op basis van Harm Reduction aangaande middelengebruik 

- Een aanpak op basis van de filosofie van herstel  

- Werken in teamverband, gedragen door een netwerk 

Waarden:  

Niet-veroordelende aanpak, onvoorwaardelijkheid van de zorg, respect voor de keuzevrijheid 

voor de mensen en het versterken van hun autonomie, empathie, vertrouwen in de eigen 

krachtbronnen van de doelgroep.  

Profiel en vereisten:  

- Zelf een situatie van sociale uitsluiting, geestesziekte en/of verslaving hebben 
meegemaakt, en een herstelproces hebben voltooid; 



 

 

- Deze persoonlijke ervaring ten dienste van anderen willen stellen; 

- Perfecte beheersing van de Franse taal;  

- Teamwork;  

- Relationele- en luistervaardigheden;  

- Zo snel mogelijk kunnen beginnen;  

- Voldoen aan de Geco-voorwaarden, d.w.z:  

o Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;  

o Ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Actiris:  

o Tijdens het jaar voor de aanwerving minstens 6 maanden ingeschreven zijn als 

niet-werkende werkzoekende of als rechthebbende op het leefloon, of 40 jaar of 

ouder zijn,  of  minstens 1 dag een volledige werkloosheidsvergoeding te hebben 

getrokken;  

o In het bezit zijn van het gepaste diploma voor de functie, d.w.z. maximaal een 

diploma hoger secundair onderwijs.  

Meer informatie vindt u in het Besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. 

Om te solliciteren:  

Stuur uw sollicitatie naar het volgende e-mailadres: rh@diogenes.brussels met als onderwerp 

“Sollicitatie Ervaringsdeskundige" vóór 19 juni 2021.  

Op 22 juni worden de gesprekken met de weerhouden kandidaten gepland. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112841&table_name=wet
mailto:rh@diogenes.brussels

