
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 januari 2018 is het project “De Cirkel is Rond” van start gegaan, waarbij we inmiddels hebben ervaren dat ervaringsdeskundigen van toegevoegde 
waarde kunnen zijn in casuïstiek van huiselijk geweld. In de doorontwikkeling zal het project zich verder ook richten op de pleger aanpak  
 

Wij zijn daarom op zoek naar meerdere ervaringsdeskundigen met ex-pleger huiselijk geweld profiel voor 8-12 uur per week per 

1 januari 2020 voor een jaarcontract, lopende het project. Voorkeur gaat uit naar iemand met ook verslavingsachtergrond en kennis van diversiteit. 
 
Waarvoor word je aangenomen? 

 Het leveren, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, van een bijdrage aan het begeleiden van cliënten, ter ondersteuning en bevordering van de 
veiligheid en het herstelproces.  

 Het leveren van een bijdrage aan de verdere profilering van de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

 Het leveren van een bijdrage aan emancipatoire beïnvloeding van maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigmatisering en het 
creëren van maatschappelijke kansen. 

 
Welke positie neem je in de organisatie in? 
De ervaringsdeskundige maakt deel uit van het projectteam “De Cirkel is Rond” en wordt aangestuurd door de projectleider. 
 
Kennis  

 Kennis bij voorkeur HBO niveau (minimaal mbo+-niveau). 

 Scholing en werkervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid is een voorwaarde. 

Vacature ervaringsdeskundige met ex-pleger 

huiselijk geweld profiel 
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Wat mag je van ons verwachten 

 Wij bieden een parttime contract voor 8-12 uur per week voor 1 jaar. 

 Het salaris is conform de CAO Jeugdzorg, functiegroep 4-7. Inschaling is afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring. 

 Het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure.  

 Een in-company scholing m.b.t. ervaringsdeskundigheid. 
 
De procedure 

Voor meer informatie over deze functie kunt u de volledige functieomschrijving onder deze vacaturetekst vinden. 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 26 november a.s. 
 
Stuur uw gemotiveerde reactie met CV uiterlijk voor 15 november a.s. naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Marjo de Keijzer, projectleider. 
  

mailto:sollicitatie@veiligthuiswb.nl
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Functieomschrijving Ervaringsdeskundige met profiel ex-pleger Huiselijk geweld 

Waarvoor ben je aangenomen? (Doel)  Welke positie neem je in de organisatie in?  

 Het leveren, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, van een bijdrage 
aan het begeleiden van cliënten, specifiek gericht op pleger, ter 
ondersteuning en bevordering van de veiligheid en het herstelproces.  

 Het leveren van een bijdrage aan de verdere profilering van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid op het gebied van pleger aanpak 

 Het leveren van een bijdrage aan emancipatoire beïnvloeding van 
maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigmatisering 
en het creëren van maatschappelijke kansen. 

De ervaringsdeskundige maakt deel uit van het projectteam “De Cirkel is 
Rond” en wordt aangestuurd door de projectleider. 

Resultaatgebieden 

Wat moet je bereiken? 
(Resultaten) 

Wat ga je doen om de resultaten te bereiken? (Activiteiten) 

Het mede begeleiden van cliënten 
gericht op het vergroten van 
vaardigheden van cliënten ter 
bevordering van hun herstelproces  

 Creëert een vertrouwensband en bouwt een samenwerkingsrelatie op; 

 Luistert en werkt vanuit het eigen verhaal van de cliënt;  

 Erkent eigen kracht en zelfgekozen oplossingen van de cliënt; 

 Stimuleert eigen regie;  

 Herkent en benoemt het herstelproces en de herstelmomenten uit het verhaal van de cliënt; 

 Ondersteunt de cliënt in het leggen van persoonlijke waardevolle verbindingen met anderen (collectieve 
ervaringen en burgerschap);  

 Overlegt en rapporteert bevindingen;  
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 Bevordert door het samenwerken met professionals uit beide teams de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

De ervaringsdeskundige biedt 
sociale en praktische 
ondersteuning. 

 Motiveert tot het nemen van eigen initiatief en ondersteunt bij het realiseren daarvan; 

 Ondersteunt bij het zoeken naar andere mogelijkheden voor hulp; 

 Ondersteunt bij het organiseren van het persoonlijk netwerk; 

 Doet wat aan de orde is en biedt gevraagde praktische en sociale steun, bijv. door bezoek aan huis, 
praktische hulp, het gezamenlijk ondernemen van ontspannende activiteiten, begeleiden bij bezoek aan 
maatschappelijke instellingen of instanties; 

 Biedt ondersteuning bij en tijdens crisismomenten vanuit gemaakte afspraken (veiligheidsplan). 

Het leveren van een bijdrage aan 
de kwaliteit van de inzet van eigen 
ervaring, en het herstelproces. 

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het werken met eigen ervaring op meerdere levensgebieden; 

 Geeft mede vorm aan het werken met eigen ervaring en werkt dit uit; 

 Overlegt met hulpverleners over het toepassen van eigen ervaring in de hulp- en zorgverlening. 

Vaststellen i.o.m. projectleider van 
de eigen professionele 
ontwikkelingsbehoefte als 
ervaringsdeskundige en deze 
vormgeven tijdens de opleiding en 
in de praktijk. 

 Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen (professionele) ontwikkeling;  

 Stemt ontwikkelingen op professioneel gebied af met collega’s in het project;  

 Koppelt tijdens scholing opgedane kennis en ervaring terug aan collega’s;  

 Neemt deel aan (casuïstiek) overleg, coaching en intervisie. 

Profiel van de functie 

Welke kennis en specifieke vaardigheden zijn vereist om je functie goed uit te oefenen? 

Kennis Kennis op minimaal mbo-niveau en een opleiding op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Kennis van het 
vakgebied herstel. Tevens persoonlijke ervaringsdeskundigheid vereist op een van de volgende gebieden: 
huiselijk geweld, kindermishandeling, verslaving, geestelijke gezondheidszorg. Specifiek aan de ex pleger kant 

Zelfstandigheid Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen aangegeven richtlijnen en getoetst door de 
projectleider. Het nemen van initiatieven is belangrijk in de functie. 

Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden zijn vereist, zowel intern als extern. 

Uitdrukkingsvaardigheid Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het hebben van interne en externe contacten. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van rapportages. 
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Oplettendheid Oplettendheid is nodig voor het signaleren van mogelijkheden om het herstel-denken binnen de teams te 
kunnen bevorderen. Daarnaast is oplettendheid nodig om veranderingen in de toestand en andere 
omstandigheden van de cliënt tijdig te signaleren. 

Overige functie-eisen Geduld, volharding en doorzettingsvermogen is nodig i.v.m. de complexe problematiek van cliënten. Integriteit 
en betrouwbaarheid zijn aan de orde bij het werken met vertrouwelijke cliënteninformatie. 

Risico’s Psychische belasting treedt op door de confrontatie met levensverhalen van cliënten en de pioniersrol die 
vervuld wordt. Omgaan met nabijheid en afstand is een veelvoorkomend spanningsveld voor 
ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigheid hangt samen met de ervaring van kwetsbaar zijn. Het is de kracht 
van ervaringsdeskundigheid om deze kwetsbaarheid in te zetten. Dit kan een spanningsveld oproepen omdat de 
opvatting heerst dat kwetsbaarheid tonen een risico is waarbij cliënten hiervan misbruik zouden kunnen maken. 

Competenties ten behoeve van de individuele ontwikkeling 

Wat moet je meebrengen om je 
doelen te kunnen bereiken? 
(functie specifieke competenties) 

Wat moet je concreet laten zien, c.q. hoe moet je je gedragen en hoe kun je het bereiken? 

Ervaringsdeskundigheid in kunnen 
zetten en herstel kunnen 
faciliteren 

 Luisteren zonder te oordelen; 

 Wederkerige inbreng met respect voor verschil; 

 Flexibel met grenzen omgaan; 

 Begrip van en vertrouwen hebben in herstel; 

 Begrip van en voor conflicten; 

 Reflectie. 

Contactueel en communicatief 
vaardig zijn 

 Stemt af op de ander en sluit aan bij de belevingswereld en taal; 

 Gaat vanuit gelijkwaardigheid het contact aan door open en transparant te zijn; 

 Heeft aandacht voor de leefsituatie, iemands beleving, ervaring, levensverhaal; 

 Is open over eigen ervaringen met veerkracht, talenten, kwetsbaarheden; 

 Gaat integer om met vertrouwelijke informatie; 

 Heeft durf om contact te zoeken; 

 Heeft oog voor non-verbale uitingen van zichzelf en anderen; 

 Kan omgaan met diversiteiten van mensen; 

 Kan inhoud en betrekkingsniveau onderscheiden. 
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Empowerende werkwijze  Kan het eigen verhaal zo delen dat dit er voor een ander toe doet; 

 Kan eigen ervaringen relativeren; 

 Kan voor het verschaffen van hoop zichzelf als rolmodel inzetten en een voorbeeldfunctie vervullen; 

 Kan kracht bij anderen herkennen, bekrachtigen en mobiliseren; 

 Beschikt over een grote gevoeligheid voor nuances, details en belevingswereld van mensen met problemen. 

Methodisch handelen  Werkt vraaggericht en biedt op maat ondersteuning; 

 Kan gidsen zonder de regie te nemen; 

 Kan omgaan met weerstandskrachten bij veranderingen; 

 Kan samen met de cliënt evalueren en bijstellen; 

 Kan reflecteren op de eigen aanpak vanuit de waarden van herstel en ervaringsdeskundigheid; 

 Kan aansluiting met andere hulpverlening ondersteunen. 

Samenwerken  Kan proactief samenwerking zoeken met relevante partijen; 

 Draagt bij aan het stellen van gemeenschappelijke doelen; 

 Kan denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen; 

 Heeft oog voor verschillende perspectieven en belangen. 

Zelforganisatie  Herkent en hanteert stressvolle situaties; 

 Kent eigen kernkwaliteiten, valkuilen en allergieën; 

 Reflecteert op het eigen handelen, schriftelijk en mondeling, door gedachten, gevoelens, waarden en 
opvattingen te onderzoeken; 

 Is zich bewust dat hij/zij in een leerproces zit en dat dit steeds doorgaat; 

 Kan grenzen aan eigen kennis en mogelijkheden bespreekbaar maken. 

 

 


