
 

 

 

 

2x 24 uur per week (jaarcontract met mogelijke verlenging) 
 
 
Bindkacht10 zoekt een professionele ervaringsdeskundige, Een ervaringsdeskundige 
is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze 
kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen. Hij/zij ondersteunt mensen 
bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. 
 
Maatschappelijke thema’s waarop Bindkracht10 de focus legt met betrekking tot 
ervaringskennis en deskundigheid zijn armoede/schulden, psychiatrie /inclusie en 
opvoeden.  
 
De functie ‘Ervaringsdeskundige’ is een vrij nieuwe functie bij Bindkracht10. Je werkt 
intensief samen met professionals, vrijwilligers en andere medewerkers met 
ervaringskennis. 
 
Jouw focus als ervaringsdeskundige is gericht op bewoners in Nijmegen, op hun  
leefwereld en hun drijfveren. Door ervaring en begrip voor hun situatie, bied jij hoop en 
stimulans in (herstel)trajecten.  

Dit ga je doen 
- bewoners ondersteunen bij hun herstelproces, hun dagelijkse bezigheden en bij 

hun maatschappelijke participatie en emancipatie. Je reikt daarbij nieuwe inzichten 
aan (‘Herstel’ is een overstijgend begrip voor ‘volwaardig mee kunnen doen’). 

- lotgenotengroepen opzetten en/of aanhaken bij bestaande groepen mensen in 
de wijk die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.  

- een brugfunctie vervullen tussen de leefwereld van mensen en de 
systeemwereld. 

- je denkt mee met beleid vanuit jouw ervaringsdeskundigheid. 
- aansluiten bij ervaringsdeskundige activiteiten in de wijk zoals de wij-kringen, 

welkom in de wijk, voorlichting en bewustwordingsbijeenkomsten of projecten. 
- vrijwilligers met ervaringskennis begeleiden, coachen en trainen.  
- voorlichting geven in de organisatie over o.a. ervaringsdeskundigheid. 
- deelnemen aan verschillende overlegvormen en leerbijeenkomsten.  
- het begeleiden van studenten HBO AD Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn.  

 

Dit neem je mee 
- een afgeronde HBO opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid’ (niveau 5).    
- generieke ervarings- en herstelkennis als ervaringsdeskundige in het sociale 

domein, met name in het welzijnswerk. 
- je bent in staat om mensen te ondersteunen bij hun maatschappelijk en sociaal 

herstel. Denk hierbij aan het kunnen meedoen in de samenleving, participeren, 
erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn.   

- jouw individuele en collectieve ervaringskennis kun je combineren met 
theoretische invalshoeken van het sociaal werk. 

- praktisch, planmatig en resultaatgericht. 
- authenticiteit, onafhankelijkheid en je hebt lef. 
- je bent goed in het maken van contact zonder oordeel. Je luistert naar wat wordt 

gezegd, je hoort stille wensen en verlangens (presentie) en je bouwt gemakkelijk 
vertrouwensrelaties op. 

- je hebt oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie. 

 

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen vanuit 

eigen mogelijkheden. We 

leggen verbanden tussen 

mensen en met andere 

organisaties. We nemen 

barrières weg, helpen 

drempels en onderlinge 

verschillen verkleinen. We 

signaleren waar het mis kan 

gaan en reageren daarop. 

 

Bindkracht10 is een 

organisatie voor sociaal werk 

in de 0de lijn en zet zich al 

meer dan 50 jaar in voor de 

bewoners van Nijmegen.  

Je kent ons onder andere van 

Hulp bij geldzaken, 

opvoedondersteuning, Stips, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten en 

projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

 

www.bindkracht10.nl.  

Volg ons ook op Twitter, 

Instagram, Facebook, 

YouTube of LinkedIn 

 

https://twitter.com/Bindkracht10
https://www.instagram.com/bindkracht10/
https://www.facebook.com/Bindkracht10/
https://www.youtube.com/bindkracht10
https://www.linkedin.com/company/bindkracht10/


 

 

 

 

 
 
 
Wat we bieden  
- een uitdagende en afwisselende functie voor 2x  24 uur per week.  
- een inspirerend team, deskundigheidsbevordering en intervisie. 
- inbedding in de werkgroep ervaringsdeskundigheid van Bindkracht10. 
- een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8   

(min. €2.836,-/max. €4.040,- bij 36 uur), een individueel keuzebudget (18% van het 
salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van het salaris).  

- in eerste instantie betreft het een functie voor de periode van een jaar en mogelijk 
daarna een vaste aanstelling. 

- Ingangsdatum per 1 mei 2023. 

 
Meer weten en reageren? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerry Eikelberg, 
beleidsadviseur, tel 06-24423830.  
Je sollicitatie kun je uiterlijk 1 februari 2023 mailen naar info@bindkracht10.nl tonder 
vermelding van vacature ‘Ervaringsdeskundigen/Sociaal werkers’.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 februari 2023. Deze vacature wordt zowel 
intern als extern verspreid. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid 
voorrang. 
 
 
 
Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar 
je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt 
voor de stad Nijmegen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


