
 
 

 

BUURTTEAMS VOLWASSENEN NIJMEGEN 
 
Buurtteams Volwassenen Nijmegen is een laagdrempelige eerstelijnsvoorziening voor 
volwassenen met hulpvragen op één of meer leefgebieden.  

Buurtteams Volwassenen Nijmegen werkt zo dichtbij mogelijk, zoveel mogelijk 
verankerd in de gewone leefomgeving en in nauwe samenwerking met de partijen die 
in het gewone leven een rol spelen. Buurtteams Volwassenen Nijmegen biedt 
generalistische hulp in de zin dat het alle relevante leefdomeinen betrekt. Basishulp is 
maatwerk en sluit aan op de wensen en mogelijkheden van inwoners, en staat dus ook 
dicht bij hun persoonlijke doelen. Gericht op versterking van de veerkracht en sociale 
steun rond mensen en hun sociale netwerk zodat de zelf- en samenredzaamheid groter 
wordt. 

Voor de inzet binnen de Buurtteams Volwassenen Nijmegen zijn het Zelfregiecentrum 
Nijmegen en Ixta Noa op zoek naar een of enkele 

 

Ervaringsdeskundige Buurtteam 
Medewerkers(s) 

24 uur/week 
 

Beoogde resultaten inzet in de Buurtteams  
- Bundeling van ervaringsgerichte en professionele kennis. 
- Zinnige en zuinige zorg door herstelgericht werken.  
- Bewoners voelen zich gehoord en begrepen, zodat het zelfvertrouwen toeneemt en 

ze meer sociale contacten krijgen.  
- Meer verbinding tussen het bassiteam en wijk- en stedelijke voorzieningen voor 

specifieke doelgroepen.  
- Voorkomen van de inzet van gespecialiseerde zorg of juist sneller gepaste inzet van 

deze zorg door betere afstemming tussen informele en formele zorg. 

Werkzaamheden 
- Het begeleiden van cliënten, in hun (thuis)situatie, vanuit 

ervaringsdeskundigheid, zowel individueel als in groepsverband; 
- Gebruik maken en/of initiëren van mogelijkheden voor cliënten voor 

‘meedoen’ en ‘deelnemen’ in de wijk;  
- Het deelnemen aan multidisciplinaire overleggen;  
- Het geven van voorlichting aan zowel collega’s als samenwerkingspartners; 
- Het werven, begeleiden en opleiden van vrijwilligers en het coördineren van 

hun inzet; 
- Het maken van rapportages en verantwoordingen; 

- Het bewaken van de ontwikkeling in eigen regie en kracht van cliënten.   



 
 

 
Kenmerken van de kandidaat die wij zoeken 
- Ervaren stevig staande ervaringsdeskundige op het gebied van psychische 

en/of sociale problematiek; 
- Aanvullende ervaringsdeskundigheid op andere levensgebieden kan een pré 

zijn; 
- Reflecterend en abstractie vermogen;  
- Het bewaken van de kwaliteit van uitvoering van diensten/activiteiten en dit 

indien nodig bijsturen; 
- Het kunnen analyseren van de wensen, behoeften, problemen en ambities van 

de doelgroep en dit kunnen vertalen naar mogelijke oplossingen; 
- Zelfstandig kunnen functioneren zonder intensieve begeleiding, maar toch 

een teamspeler; 
- Overzicht creëren en bewaken met een gestructureerde werkwijze; 
- Positief, service gericht, stressbestendig en bovenal flexibel ingesteld; 
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal met 

oog voor non-verbale communicatie; 
- Op de hoogte van de zorg- en welzijnsorganisaties/instellingen in Nijmegen 

en omstreken; 
- Stevige persoonlijkheid met politieke sensitiviteit en een ondernemende 

instelling;  
- In staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden;  
- Brede algemene ontwikkeling, HBO werk- en denkniveau en kunnen werken 

met relevante software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, social media); 
- Rijbewijs en auto is een pré. 

Wat kan je verwachten van ons 
- Inbedding en begeleiding in wijk, zelfregie en ervaringsdeskundige context; 
- Coaching en intervisie; 
- Teamdagen en één keer per jaar een teamweekend met collega’s;  
- Een afwisselende baan en leuke collega’s; 
- Ontwikkelingsmogelijkheden, denk aan trainer worden, Wrap facilitator, intern 

auditor, of vakgroep lid. 

Arbeidsvoorwaarden 
Je komt in dienst bij Ixta Noa en wordt gedetacheerd naar Buurtteams Volwassenen 
Nijmegen. Wij bieden arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-Sociaal 
Werk. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract.  

We werven voor deze functie(s) zowel binnen als buiten onze organisatie, waarbij 
interne kandidaten voorrang zullen krijgen.  

Inlichtingen en reactie 
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Merle Hakvoort op 
telefoonnummer 06 11 09 20 40. Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag uiterlijk op 
13 november 2022. Deze kun je sturen naar til leke@ixtanoa.nl, ter attentie van Tilleke 
Wevers. 


