
 
 

Vacature 
Projectmedewerker ExpEx (Gouda)  

 

16 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. 
Sinds 2014 heeft KernKracht het ExpEx project waarin we jongeren opleiden tot ExpEx 
(ervaringsdeskundige). We hebben gemiddeld 20 jongeren die actief zijn binnen dit project.  
Voor Gouda zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar een jonge collega om dit succesvolle project te 
ondersteunen en verder te ontwikkelen in afstemming met de coördinator ExpEx. 
 

Taken & verantwoordelijkheden: 
 

In deze functie ligt de nadruk op het organiseren van de ervaringcafés in Gouda (op dinsdagen) en 
het aansturen en ondersteunen van de ExpEx en bezoekers tijdens deze bijeenkomsten.  

- Content aanleveren voor social media 
- Actief meedenken met nieuwe plannen en activiteiten 
- Netwerken om het bereik onder jongeren te vergroten 
- Mede vorm geven aan de medezeggenschap van jongeren in Midden-Holland 
- Het organiseren van krachtgroepen in Gouda 

Wij bieden:  
- Een aanstelling voor 16 uur per week  
- Een salaris conform schaal 40 (CAO GGZ) 

  

Wij vragen:  
- HBO/MBO+ denk- en werkniveau 
- In bezit van certificaat ExpEx of deze z.s.m. te volgen 
- Kunnen reflecteren op eigen herstelproces 
- Kennis van HEE begrippen  
- Vaardigheden en kennis met betrekking tot het begeleiden van groepen en individuen 
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren 
- Acquisitie plegen, vaardig zijn in netwerken 
- Zakelijk inzicht hebben binnen een maatschappelijke organisatie 
- Flexibel, inventief, stressbestendig, betrokken en inspirerend 
- Kennis hebben van de sociale kaart in Midden-Holland is een pré 

 

Algemeen 
Je levert een actieve bijdrage in relevante netwerken (zowel in- als extern). Je werkt stimulerend 
samen 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 coördinator ExpEx. 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. 
 

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, 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. 

Wij bieden:  
Wij bieden een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving. De hoogte van je salaris, 
conform de CAO GGZ (schaal 40), afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast kent de 
CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
 

Interesse of meer informatie? 
Neem gerust contact op met Sanne Dierick, Coördinator ExpEx 
Mobiel: 06-34047760  
 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor 2 mei 2022 naar sdierick@kernkracht.nl 
KernKracht, Tielweg 3, 2803 PK te Gouda 
 
Meer informatie over KernKracht? 
www.kernkracht.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


