
                      

    Maak jij ons team compleet? 
 

 

                                  Vacature 
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid (Midden-Holland) 

24-32 uur per week 

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en     
maatschappelijke gezondheid in de regio Midden-Holland. Om de projecten met betrekking tot 
Herstel en Ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar een enthousiaste 
projectmedewerker die uitblinkt in communicatie & acquisitie, werving van vrijwilligers en het 
creëren en onderhouden van betrokkenheid bij de organisatie. 
 
Taken & verantwoordelijkheden:  
Acquisitie Voorlichtings- en Trainingsaanbod KernKracht  
Proactief meedenken en uitvoering geven aan mogelijkheden tot inzet van voorlichters, 
ambassadeurs en trainers van KernKracht.  

Benaderen van, en het gesprek aangaan met formele en informele partijen in Midden-Holland met 
betrekking tot het voorlichtings- en trainingsaanbod van KernKracht.  
 
In het project Herstel & Participatie (H&P)  
Stimulerend samenwerken met de samenwerkingspartners van H&P (Kwintes, Rivierduinen, Leger 
des Heils en de Parnassiagroep) met betrekking tot:  
 

Maatjesproject  
• Je draagt zorg voor de werving, coaching, aansturing, informatievoorziening, matching en 
aanname van nieuwe deelnemers en maatjes.  

• Je draagt zorg voor informatievoorziening ten behoeve van deelnemers & maatjes.  

• Je draagt zorg voor het contact met de lokale (vrijwillige) aandachtfunctionaris per 
gemeente / organisatie.  
• Je draagt zorg voor de registratie in het registratiesysteem regipro  

 
Krachtgroepen  
• Proactief meedenken, invulling en uitvoering geven aan Krachtgroepen in de regio.  

• Bekendheid geven aan Krachtgroepen en werving van deelnemers.  

• Aanspreekpunt voor begeleiders Krachtgroepen.  
 
Vrijwilligers 
• Ondersteunen en stimuleren van de activiteiten van vrijwilligers  

• Registratie van activiteiten van de vrijwilligers  
 
Algemeen  
Je levert een actieve bijdrage in relevante netwerken (zowel in- als extern). Je werkt stimulerend 
samenwerken met de ketenpartners. Je functioneert uitstekend zelfstandig en levert een 
inspirerende bijdrage in de samenwerking met het team ervaringsdeskundigheid. Je valt onder de 
verantwoordelijkheid van de projectleider Herstel & Ervaringsdeskundigheid. In dit kader neem je 
ook deel aan relevante overleggen binnen de organisatie. Het hebben van trainingsvaardigheden en 
eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid is een pré.  
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Wij vragen: 
Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau en werkervaring op het gebied van acquisitie & werving 
en aansturing en behoud van vrijwilligers. Je hebt kennis van de begrippen herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid. Werken vanuit cliëntenperspectief is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je 
bent goed in staat zowel zelfstandig als samen te werken, je bent resultaatgericht en flexibel. Je 
neemt je verantwoordelijkheid en kunt goed plannen en organiseren en je contactuele en sociale 
vaardigheden zijn uitstekend. Je bent in het bezit van een certificaat van de cursus ‘Werken met 
eigen Ervaring’ (of equivalent daarvan) of bereid deze te volgen. Je bent in het bezit van een rijbewijs 
B en eigen vervoer.  
 
Wij bieden: 
Wij bieden een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving. De hoogte van je salaris, 
conform de CAO GGZ (schaal 40/45), afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast kent 
de CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 4 augustus 2021.  
 
Interesse of meer informatie?  
Neem (i.v.m. vakantie) vanaf maandag 26 juli contact op met dhr. Arjan Kik. Tel. 06 3855 9600 
 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor maandag 2 augustus 2021 naar akik@kernkracht.nl  
KernKracht, Tielweg 3, 2803 PK te Gouda  
 
Meer informatie over KernKracht?  
www.kernkracht.nl 

 

http://www.kernkracht.nl/

