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WIJ ZIJN IXTA NOA NIJMEGEN  
Ixta Noa Nijmegen heeft een vaste plek in het Gelderse begeleidings- en zorglandschap. 
Al 15 jaar ondersteunen wij mensen die te maken hebben met een psychische of sociale 
kwetsbaarheid. Dit doen we samen met partners binnen het sociaal domein de GGZ en. 
Naast onze inloopvoorziening bieden we de Ixta Noa Opleiding. Hierin leiden we 
kwalitatief goede ervaringsdeskundigen op die vervolgens aan de slag gaan in het 
Praktijkhuis, bij Buurttteams, bij GGZ-instellingen en binnen beleidsmatige projecten. 
 
 

IXTA NOA. IK STA NIEUW. 
 
 
Ixta Noa werkt met ervaringsdeskundigen: mensen zoals jij en ik, die gevoelens, twijfels en 
emoties herkennen. Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen soms het verschil 
maken.  
Ixta Noa begeleidt in het ontdekken en gebruik maken van eigen mogelijkheden. Wat is 
de eigen kracht en hoe kan die worden aangesproken? De slogan van Ixta Noa is ‘Ixta Noa 
verandert jezelf.’. Ixta Noa heeft zeven Praktijkhuizen verspreid over Nederland.  
Voor Ixta Noa Nijmegen zijn we op zoek een 
 
 

MEDEWERKER IXTA NOA 
(20 - 28 UUR PER WEEK) 

 
 

Werkzaamheden  

- Organiseren en coördineren van activiteiten binnen het Praktijkhuis  
- Het voeren van intakegesprekken met (potentiële) nieuwe deelnemers en 

vrijwilligers  
- Het begeleiden van vrijwilligers, stagiairs en deelnemers zowel individueel als in 

groepsverband  
- Het bewaken van de ontwikkeling in eigen regie en kracht van deelnemers 
- Samen met collega’s de kwaliteit, koers en prioriteiten waarborgen 
- Het maken van rapportages en verantwoordingen  
- Onderhouden van externe contacten met begeleidings- en zorginstellingen, 

opleidingsinstellingen en gemeenten  
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Kenmerken van de kandidaat die wij zoeken  

- Ervaren, stevig staande ervaringsdeskundige op het gebied van psychische en/of 
sociale problematiek  

- Beschikt over voldoende abstractie en reflecterend vermogen  
- Het bewaken van de kwaliteit van uitvoering van diensten/activiteiten en indien 

nodig dit bijsturen  
- Kunnen analyseren van de wensen, behoeften, problemen en ambities van de 

doelgroep en dit kunnen vertalen naar mogelijke oplossingen  
- Affiniteit met de brede doelgroep van Ixta Noa Nijmegen 
- Zelfstandig functionerend, maar toch een teamspeler  
- Overzicht creëren en bewaken met een gestructureerde werkwijze.  
- Overzichtelijk en inzichtelijk kunnen plannen en organiseren  
- Inzetbaar op doordeweekse dagen en af en toe in het weekend  
- Positief, service gericht, stressbestendig en bovenal flexibel ingesteld  
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal met oog 

voor non-verbale communicatie  
- Stevige persoonlijkheid met politieke sensitiviteit en een ondernemende 

instelling. In staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden met externe 
partijen/ samenwerkingspartners binnen het sociale domein  

- 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  

- Werken in een team met betrokken collega’s  
- Deelname aan intervisies  
- Praktijkhuisdagen en één keer per jaar een teamweekend met collega’s  
- Gezamenlijkheid en betrokkenheid, ondersteund door je team  
- Een afwisselende baan  
- Een bijzondere organisatie waar iedereen zijn ervaring heeft  
- Ontwikkelingsmogelijkheden, denk aan trainer worden, Wrap facilitator, interne 

auditor, of vakgroep lid  

Arbeidsvoorwaarden  

Wij bieden arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-Sociaal Werk. Het betreft 
in eerste instantie een tijdelijk contract.  

Inlichtingen en reactie  

Voor informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Judith 
Broekmans (06 11 05 72 65). Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag uiterlijk 13 november 
2022. Deze kun je sturen naar tilleke@ixtanoa.nl, ter attentie van Tilleke Wevers 
(Organisatie-ondersteuner).  


