
Coördinator ‘herstel en ervarings-
kennis/ervaringsdeskundigheid’ 

Zelfregiecentrum Deventer is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, activiteiten en 
herstelactiviteiten. De mensen die het centrum bezoeken zijn zelf, samen met een betaalde coördinator van 
Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. De bedoeling is dat 
iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en (naar vermogen) een praktische bijdrage levert. 
Dagelijks maken gemiddeld ongeveer 65 mensen gebruik van het centrum.
Op dit moment zijn we toe aan een volgende stap: vanuit de aanwezige mooie,
stevige basis willen we meer vorm en inhoud geven aan persoonlijk/maatschap-
pelijk herstel en ervaringsdeskundigheid. 

Hiervoor zoeken wij een nieuwe collega!

Voor 20 uur per week, vanuit Zelfregiecentrum Deventer
Wij zijn op zoek naar iemand… 

-  Met een afgeronde agogische HBO-opleiding; 
-  Die het liefst ook eigen ervaringskennis of ervarings-
   deskundigheid meebrengt (de cursus ‘herstellen doe je 
   zelf’ en/of WRAP hebben doorlopen, is een pré);
-  Die vanuit de zelfregie- en herstelmethodiek wil en kan 
   werken, of bereid is om zich deze eigen te maken;
-  Die bereid is om ongeveer 2x per maand in de avonduren 
   te werken, i.v.m. thema-avonden, workshops, 
   voorlichtingsbijeenkomsten etc.;
-  Met een flexibele houding en bereidheid om de werk-
   wijze en organisatiecultuur van Vriendendiensten 
   eigen te maken;
-  Die maximaal 30 km van Deventer af woont.

Taken

-  Koers bepalen en vorm geven aan ‘herstel en ervarings-
   deskundigheid’ binnen Zelfregiecentrum Deventer. 
   Dit doe je samen met een andere coördinator en een 
   aantal bezoekers van het Zelfregiecentrum; 
-  Mensen die wensen en ambitie richting persoonlijk - en 
   maatschappelijk herstel en/of ervaringsdeskundigheid 
   hebben, hierin ondersteunen en coachen;
-  Herstelgerelateerde cursussen en activiteiten (zoals bijv. 
   ‘herstellen doe je zelf’, herstelverhaal schrijven) geven;
-  Invulling geven aan verschillende thema-avonden, 
   workshops, de-stigmatiserende activiteiten e.d. en deze 
   ook coördineren;
-  Afstemming en samenwerking met andere organisaties 
   uit de regio realiseren.

Werkdagen en contract

In ieder geval op donderdag en de andere dagen in overleg.
Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op verlenging, 
CAO Sociaal Werk, salarisschaal 7 (minimaal €2346 en
maximaal €3277 bruto).

Organisatie & collega’s

Zelfregiecentrum Deventer is onderdeel van Stichting
Vriendendiensten. Vriendendiensten is er voor inwoners
met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeenten
Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst en heeft drie 
kerntaken:
-  Maatjesactiviteiten 
-  GGZ-cliëntondersteuning
-  Zelfregiecentra in Deventer en in Raalte.
Deze 3 kerntaken worden uitgevoerd door een gedreven
team van 13 betaalde medewerkers, met ondersteuning
van vele vrijwilligers en stagiaires. Voor meer informatie
verwijzen wij je graag naar onze website: 
www.vriendendienstendeventer.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

Solliciteren

Wij ontvangen je motivatiebrief (t.a.v. Lori van Egmond)
met CV graag uiterlijk zondag 7 juli 2019 per e-mail: 
l.vanegmond@vriendendienstendeventer.nl. 
Voor eventuele vragen kun je terecht bij Lori van Egmond:
0570-613747.
Op donderdag 11 juli 2019 worden er een aantal kandi-
daten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Vervolgens behoort een “meedraaiochtend” binnen 
Zelfregiecentrum Deventer tot de mogelijkheden.

Ons bezoekadres is: Lange Zandstraat 15, Deventer. Telefoon 0570-613747 
www.vriendendienstendeventer.nl     |      info@vriendendienstendeventer.nl  
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