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Vacature 
Teamleider Herstel & Ervaringsdeskundigheid m/v  

32 uur per week 

 
Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en 
maatschappelijke gezondheid in de regio Midden-Holland. Voor het aansturen en uitvoeren van 
projecten op het gebied van Herstel & Ervaringsdeskundigheid zoeken wij een enthousiaste 
teamleider. 
 
De functie 
Als meewerkend teamleider ben je de eerst verantwoordelijke voor de projecten van het team. Je 
werkt stimulerend samen met de ketenpartners in de regio (Kwintes, Rivierduinen, Leger des Heils en 
Rivierduinen) voor het maatjesproject, de krachtgroepen, het netwerktafeloverleg en naasten voor 
naasten.  
 
Taken & verantwoordelijkheden 
Je begeleid en coacht medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwillig medewerkers. Het maken van 
planningen, opzetten en coördineren van krachtgroepen, samenwerkingsafspraken met andere 
regionale maatjesprojecten hoort tot je taken. Je draagt zorg voor informatievoorziening ten 
behoeve van Herstel & Participatie en inventariseert welk aanbod op het gebied van Herstel & 
Participatie gemist wordt in de regio Midden-Holland.  
 
Ook ben je verantwoordelijk voor de projecten Ervaringsdeskundigheid en inzet 
Ervaringsdeskundigheid bij schuldenproblematiek. Je draagt zorg voor voldoende plaatsen waar 
voorlichting gegeven kan worden en initieert nieuwe activiteiten op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid, ook inventariseer je welk aanbod op het gebied van ervaringsdeskundigheid 
gemist wordt in de regio Midden-Holland. Voor de inzet van Ervaringsdeskundigheid bij 
schuldenproblematiek draag je zorg voor continuering van het project in samenwerking met de 
gemeente Gouda. En je stuurt de krachtgroepen, klankbordgroep en ervaringscoaches aan. Je 
verantwoord je over projecten en levert daarover rapportages aan.  
 
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 om zowel zelfstandig als in teamverband 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 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 is  
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conform de CAO GGZ (schaal 50/55) en afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast 
kent de CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Interesse of meer informatie? 
Neem gerust contact op met Astrid van Bruggen, teamleider, telefoon: 06-48419434 of  
Maurice de Schwartz, interim-directeur, telefoon: 06-51318112.  
 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor maandag 3 april 2023 naar info@kernkracht.nl 
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 6 april 2023. 
 
Meer informatie over KernKracht? 
www.kernkracht.nl 
 
 
 
 
 
 


