
        

                                                                                                          

                                                                                Vacature 

Projectleider Herstel & Ervaringsdeskundigheid  m/v 

24-28 uur per week 

 

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en     
maatschappelijke gezondheid in de regio Midden-Holland. 
 
Om ons project Herstel en Participatie verder te ontwikkelen en voor ons nieuwe pilotproject ‘Inzet 
ervaringsdeskundigheid bij Schuldenproblematiek’ op te zetten zijn we op zoek naar een 
projectleider. 

Taken/verantwoordelijkheden: 

In het project Herstel & Participatie  
Stimulerend samenwerken met de ketenpartners (Kwintes, Rivierduinen, Leger des Heils en 
Rivierduinen). 

 Maken van planningen en opzetten en coördineren van Herstelgroepen. 

 Samenwerkingsafspraken maken met andere regionale ‘maatjesprojecten’. 

 Je draagt zorg voor informatievoorziening ten behoeve van Herstel en Participatie. 

 Inventariseren welk aanbod op het gebied van Herstel & Participatie gemist wordt in regio 
Midden-Holland. 

 PR Herstel & Participatie: bekendmaken van het bestaand en nieuw aanbod. 
 
In het project inzet Ervaringsdeskundigheid bij schuldenproblematiek (Gouda) 

 Opstarten van het project. 

 Aansturen van dit pilot project: opzetten krachtgroepen, klankbordgroep, ervaringscoaches. 

 Aansturen medewerker ervaringsdeskundigheid en trainer  

 Afstemming en leren van landelijke gelijke projecten. 
 
Algemeen 

 Acquisitie ten behoeve van de inzet van voorlichters en ambassadeurs KernKracht. 

 Bevorderen van de samenwerking tussen bestaande projecten binnen KernKracht. 

 Het organiseren en aansturen van events in de regio t.a.v. Herstel & Ervaringsdeskundigheid. 

 Aansturen van de projectmedewerker en trainer binnen het project. 

 Projectverantwoording en rapportage aanleveren. 
 
Wij vragen 
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en liefst werkervaring op het gebied ervaringsdeskundigheid, 
herstel en schuldenproblematiek. Werken vanuit cliëntenperspectief is voor jou een 
vanzelfsprekendheid. Je bent goed in staat zelfstandig als samen te werken, resultaatgericht en 
flexibel. Je neemt je verantwoordelijkheid en kunt goed plannen en organiseren en je contactuele en 
sociale vaardigheden zijn uitstekend.  
In bezit van certificaat van de cursus ‘Werken met eigen Ervaring’ of bereid zijn deze te volgen. 
 
Wij bieden  
Wij bieden een prettige en uitdagende en stimulerende werkomgeving. De hoogte van je salaris, 
conform de CAO GGZ (schaal 50), afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast kent de 
CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 



        

                                                                                                          

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 en 29 juli. 

 
Interesse of voor meer informatie: 

Mevr. K. Croonen, manager 

Tel: 06-11155216 

Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV voor 23 juli a.s. naar: 

Email: kcroonen@kernkracht.nl 

KernKracht, Tielweg 3, 2803 PK te Gouda 

www.kernkracht.nl 
 
 

http://www.kernkracht.nl/

