
 
 
 

Vacature Ervaringsdeskundige 
KOOS Utrecht is op zoek naar een nieuwe Ervaringsdeskundige collega! KOOS is verantwoordelijk voor 

aanvullende specialistische jeugdhulp en we werken daarbij met inzet van ervaringsdeskundigheid. Ben jij 

ervaringsdeskundige/ervaringswerker, heb je geleerd om jouw ervaringskennis om te zetten in 

ervaringsdeskundigheid en heb jij ervaring met één op één cliënt contact? Dan ben jij misschien de 

ervaringsdeskundige professional waar KOOS naar op zoek is! 

KOOS Utrecht 

KOOS bestaat sinds 1 januari 2020 en is actief in de specialistische aanvullende jeugdhulp voor kinderen, jongeren 

en ouders in de wijk, in het westelijk deel van de gemeente Utrecht. KOOS is opgericht vanuit de initiatiefnemers 

Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké. KOOS staat voor persoonlĳke, integrale zorg op maat 

in de buurt. De inzet van ervaringsdeskundigen in de BASEcamps [Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische 

teams] kan daarbij niet gemist worden.  

Wat ga je doen? 

Jij kent het werkveld van “binnenuit” en biedt vanuit jouw ervaring (skennis) ondersteuning aan kinderen, jongeren 

en hun gezinnen. Het gaat daarbij onder andere om het bieden van herkenning en erkenning, toekomstperspectief 

en het bouwen van bruggen. Dit doe je niet alleen, maar samen met het team van Ervaringsdeskundigen en andere 

specialistische professionals binnen KOOS en in samenwerking met partners in de buurt. Je bent pro -actief en 

ondernemend en komt goed tot je recht in een jonge organisatie die continu in ontwikkeling is. Je bent in staat 

zelfstandig en methodisch te werken vanuit je specialisme (ervaringsdeskundige in de Jeugdzorg) en werkt open 

en transparant. Je hebt zelfreflectie en durft opbouwend kritisch te zĳn. Je benut in - en externe netwerken zoals 

informele zorg en natuurlijk mentorschap. 

 Je bouwt bruggen tussen kinderen, jongeren en hun gezinnen en jeugdhulp zorg professionals 

 Je biedt individuele ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen vanuit jouw 

ervaringsdeskundigheid 

 Je draagt bij aan de empowerment van kinderen en jongeren 

 Je adviseert collega’s en samenwerkingspartners over specialistische jeugdzorg  

 Je sluit vanuit jouw expertise aan bij werkgroepen, expertisegroepen of projecten 

 Je signaleert en bespreekt stigma’s en werkt samen aan het voorkomen daarvan 

 Je onderhoudt en ontwikkelt je kennis en brengt deze actief in  

 Je levert een actieve en creatieve bijdrage aan de (door-)ontwikkeling van KOOS en de rol en positie 

van ervaringsdeskundigen 

Wat neem je mee? 

Je beschikt over MBO 4 werk- en denkniveau en bent in het bezit van een diploma Ervaringsdeskundigheid of kunt 

aantonen dat je op een andere manier jouw ervaring hebt weten om te zetten in professionele ervaringskennis. 

Je hebt voldoende ervaring in het inzetten van jouw ervaringsdeskundigheid en hebt aantoonbaar ervaring met 

cliënt contact. 

Voorbeelden van onderwerpen waarop je ervaringsdeskundig bent: opvoedingsproblematiek, 

scheidingsproblematiek, schoolproblematiek, verslavingsproblematiek, pleegzorg, destructief gedrag, suïcide. 

Je staat positief in het leven, voelt je in balans, zorgt goed voor jezelf en hebt een stabiele persoonlijke situatie. Je 

hebt voldoende afstand van je ervaring en weet een professionele afstand  – nabijheid te creëren in jouw werk. Je 

kunt goed functioneren in een professionele omgeving en kunt zelfstandig jouw werk plannen en organiseren. 

Je bent bij voorkeur woonachtig in of rondom Utrecht. 

Wat krijg je van ons? 

 Een vaste plek in een van de BASEcamps als gelijkwaardige collega binnen het team 

 Een intervisie groep van ervaringsdeskundigen 



 
 
 

 Een contract voor een half jaar en 24 uur per week (0,67 fte) en salarisinschaling als Jeugdzorgwerker D 

met de intentie tot een langere samenwerking – 16 uur per week werken is ook bespreekbaar 

 

Solliciteren? 

Heb je interesse in de functie van ervaringsdeskundige dan kun je dit aangeven v ia vacature@koosutrecht.nl.  
Meer weten over werken als Ervaringsdeskundige bij KOOS? Neem contact op met Marrigje Borst of Willemijn 
Leenheer – via 06-82352601 / marrigje.borst@koosutrecht.nl of 06-82822648 / willemijn.leenheer@koosutrecht.nl  
Bij indiensttreding moet je kunnen beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
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