
 

 

 

Versa welzijn is voor haar werkgebied in de Regio Gooi en Vechtstreek op zoek naar een: 

 

Ervaringswerker/ jongerenwerker dak- en thuisloosheid voor de 

duur van één jaar voor 18 uur per week 
Vacaturenummer SW/jw 21.03.17 

 

Hoe mooi is het als iemand weer kan meedoen in de maatschappij en jij daar jouw steentje aan hebt 

kunnen bijdragen? Vind je het leuk om in de samenwerking tussen gemeenten, jongerenwerk Versa 

Welzijn en het Herstelnetwerk een sleutelpositie te vervullen rondom de thema’s thuisloosheid en 

dakloosheid? En ben je een professionele ervaringsdeskundige die het verschil gaat maken voor onze 

inwoners? Reageer dan snel! 

 

Wat ga je doen? 

Gemeenten en partners in de regio Gooi en Vechtstreek spannen zich in om inwoners die te maken 

hebben met dak- en thuisloosheid te ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en 

hen zo weer te laten meedoen aan onze samenleving.  

Dit project maakt onderdeel uit van het regionaal plan van aanpak;  het terugdringen van dak- en 

thuisloosheid.  

Door de inzet van ervaringsdeskundigheid maken we het gemakkelijker voor jongeren om hulp te 

vragen. Een ervaringsdeskundige kan als levend voorbeeld dienen dat een uitweg mogelijk is waar dit 

eigenlijk uitzichtloos lijkt. Zo is de ervaringsdeskundige laagdrempelig en een boegbeeld.   

 

De ervaringswerker gaat aan de slag bij Versa Welzijn in het team van Bussum, een van de drie teams 

in Gooise Meren. Versa welzijn is een instelling van sociaal werkers. Onze werkers sluiten aan bij wat 

inwoners nodig hebben. Om dit te bereiken hebben we een heel platte organisatie.  

Tegelijkertijd ben je lid van het regionaal Herstelnetwerk. Je werkt voor jongeren in de hele regio. 

 

We verwachten van je dat je aansluit bij jongeren wanneer het vermoeden bestaat dat zij kans lopen 

om dak- of thuisloos te geraken. Met jouw inzet hopen we dit te voorkomen.  

Je hebt  aandacht voor preventie; we vragen je om voorlichting/ trainingen op scholen te geven.  

Vanuit het Herstelnetwerk ontwikkel je  een programma van activiteiten die aansluiten bij de 

behoeften van jongeren. Het betrekken van en luisteren naar jongeren is daarbij essentieel.   

Bij Versa welzijn ga je aan de slag om je ervaringsdeskundigheid zo optimaal mogelijk in te zetten.  

 

In totaal hopen we dat het je lukt om in dit jaar ongeveer 120 jongeren te bereiken met voorlichting 

en activiteiten of door een deel van hen weer perspectief te bieden om een zinvolle toekomst. We 

juichen het toe wanneer je andere jongeren hierbij inzet. 

 

Onderwerpen waar je je mee bezig houdt zijn vooral:  

• Realiseren van de activiteiten uit het plan van aanpak, inzet ervaringsdeskundigheid i.s.m de 

projectleider uit het Herstelnetwerk en vanuit het jongerenwerkteam binnen het project MDT 

Academy4lifeskills 

• Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en activiteiten. 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/Definitief-pva-terugdringen-terugdringen-dak-en-thuisloosheid-regio-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
http://www.herstelnetwerk.nl/


• Geven van voorlichting aan bijvoorbeeld jongeren, naasten en (zorg)professionals. 

• Ontwikkelen en verstevigen van het netwerk van ervaringsdeskundigen en herstelwerkers. 

• Verbinden en samenwerking versterken met gemeenten en (zorg)partners rondom dakloosheid.  

 

 

 

 

Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten? 

- Je hebt aantoonbaar stevige  ervaring als professioneel ervaringsdeskundige bij voorkeur op het 

gebied van dak-of thuisloosheid. 

- Je weet de doelgroep aan te spreken. 

- Je weet je plannen onder woorden te brengen. 

- Je kunt inwoners en beroepskrachten enthousiast maken voor je ideeën. 

- Je weet partijen te verbinden en gezamenlijk resultaten neer te zetten. 

- Je hebt ervaring in het organiseren van herstelgerichte activiteiten. 

 

Wat bieden wij? 

Wij durven te stellen dat de Gooi en Vechtstreek een unieke plek is. Korte lijnen, daadwerkelijk dicht 

bij bewoners, een hecht jongerenwerk / gebiedsteam in Versa welzijn en een goede samenwerking 

met het regionaal Herstelnetwerk. Je krijgt ruimte om te vernieuwen en werkt samen met andere 

bevlogen collega’s.  Kortom een prachtige inhoudelijke uitdaging.  

 

• Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8, minimaal € 2.763 en maximaal   
€ 3.864, bij fulltime dienstverband, afhankelijk van relevante werkervaring.   

• NS-Business Card of reiskosten woon-werkverkeer van 10 t/m 50 km enkele reis  

• Voordelig sporten via ons bedrijfsfitness plan.  

• Individueel loopbaan budget.  

• Deelname fietsenplan.   

• Maandelijks, +/- 18,6% van het salaris, vrije keuzemogelijkheden via het Individuele Keuze  

Budget (IKB).  

  

 

Indien de subsidie aanvraag goedgekeurd wordt zal het project starten per 1  mei 2021 en lopen tot 

30 april 2022, indien dit haalbaar is.  

Het betreft een dienstverband voor één jaar voor 18 uur per week.  

Je wordt een sociaal werker op hbo-niveau.  

 

Ik wil deze baan! 

Reageren kan via directiesecretariaat@versawelzijn.nl Brieven en cv dienen uiterlijk op  

14 april a.s. binnen te zijn.  

Gesprekken vinden plaats in de week van 19 april. 

  

Uiteraard zijn wij benieuwd naar je CV en nog belangrijker je inhoudelijke motivatie en enthousiasme 

voor deze tijdelijke functie.  

 

  

Werken bij Versa Welzijn vereist een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  

 

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Vincent Vermeulen 06-82303748  

 

Voor meer informatie over Versa Welzijn, bezoek onze website www.versawelzijn.nl 

mailto:directiesecretariaat@versawelzijn.nl

