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Vacature 

Teamleider HerstelHuis 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 ons nieuwe HerstelHuis zijn we op 
zoek naar een enthousiaste medewerker die uitblinkt in het bieden van een gastvrije en veilige 
omgeving voor gasten en vrijwillig medewerkers van het HerstelHuis De Koolmees. 
 
Wat is het HerstelHuis? 
Wat als je te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, verlies of een burn-out? En lukt het je 
maar niet om aansluiting te vinden in je omgeving? Hoe waardevol is het dan wanneer je voor een 
aantal dagen ergens naar toe kunt om even wat afstand en rust te nemen. Een plek om op adem te 
komen en de juiste balans te hervinden! KernKracht opent binnenkort HerstelHuis De Koolmees. 
 
De Koolmees wordt gerund door ervaringsdeskundige medewerkers. Bij hen kunnen gasten terecht 
voor een luisterend oor, (h)erkenning en steun. Daarnaast zijn er ook verschillende activiteiten die 
kunnen helpen bij het (leren) omgaan met belemmerende gevoelens en gedachten. Hierdoor kan er 
weer ruimte ontstaan om de regie te herpakken. Samen met jou en je collega’s kijken de gasten naar 
wat nodig is, zodat zij weer meer grip kunnen krijgen op hun leven. 
 
De functie 
Als meewerkend teamleider ben je de eerst verantwoordelijke voor het reilen en zeilen in het 
HerstelHuis. Je zorgt onder andere voor de personele bezetting en het faciliteren van medewerkers 
bij hun werkzaamheden. Je draagt zorg voor een veilige omgeving voor medewerkers en gasten 
zodat zij rust en veiligheid kunnen ervaren. Buiten werktijd vervul je een achterwachtfunctie.  
 
Taken & verantwoordelijkheden 
Je begeleidt en coacht medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwillig medewerkers. Je werft 
vrijwillig medewerkers en je draagt zorg voor de planning en organisatie van de werkzaamheden. 
Denkt proactief mee in het beleid en de organisatie van KernKracht. Je onderhoudt contact met 
netwerkpartners in de formele en informele zorg. Afstemmen en leren van landelijke gelijke 
projecten hoort net als PR en communicatie tot je taken. 
 
Wij vragen 
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en liefst werkervaring op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid en herstel. 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 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 bereid 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 Roos van Gelderen, projectleider HerstelHuis, telefoon: 06-53362680 of 
Maurice de Schwartz, interim-directeur, telefoon: 06-51318112. 
 
Enthousiast? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor maandag 27 maart 2023 naar rvangelderen@kernkracht.nl 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 29 maart 2023. 
 
Meer informatie over KernKracht? 
www.kernkracht.nl 

 


