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Ixta Noa verandert jezelf. 
 

 
 
 

WIJ ZIJN IXTA NOA 
Ixta Noa is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die 
te maken hebben met een psychische onbalans, veroorzaakt door bijvoorbeeld emoties, 
eenzaamheid of een psychische stoornis. Wij werken 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.  
 
Onze slogan is ‘Ixta Noa verandert jezelf’. Wij begeleiden in het ontdekken en gebruik 
maken van eigen mogelijkheden. Wat is de eigen kracht en hoe kan die worden 
aangesproken? Onze vrijwilligers en medewerkers weten uit eigen ervaring hoe het is en 
wat helpt om stappen te ondernemen richting herstel. 
 
Ixta Noa heeft zeven Praktijkhuizen verspreid over Nederland en werkt ook in (Jeugd) GGZ- 
en Wijkteams. Bij Ixta Noa werken op jaarbasis ongeveer 250 vrijwilligers.  
 
 

IXTA NOA. IK STA NIEUW. 
 
 
Na een succesvolle pilot bij Accare Hengelo met ervaringsdeskundige inzet bij het 
begeleiden van jongeren die op de wachtlijst staan voor een behandeling en hun ouders, 
gaan we hiervoor ook bij Accare in Assen en Emmen ervaringsdeskundigen inzetten. Een 
ervaringsdeskundige en een familie-ervaringsdeskundige trekken als koppel samen op in 
de begeleiding van de jongeren die op de wachtlijst staan en hun ouders.  
 
Voor beide locaties zijn we daarom op zoek naar een 
 

Ervaringsdeskundige 
16 uur per week (0,44 fte) per locatie;  

Of één Ervaringsdeskundige voor beide locaties (32 uur per week (0,89 fte))  

Familie-ervaringsdeskundige 
16 uur per week (0,44 fte) per locatie; 

Of één Familie Ervaringsdeskundige voor beide locaties (32 uur per week (0,89 fte))  

 

Kern van het takenpakket 
- Het ondersteunen van jongeren en hun ouders die op de wachtlijst staan en mogelijk 

verdere ondersteuning tijdens de behandeling;  
- Het organiseren van het werken met ervaringsdeskundigheid binnen de poli;  
- Het voeren van individuele gesprekken en het opzetten en uitvoeren van 

supportgroepen, beide vanuit een herstel ondersteunend karakter. 
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Kenmerken van de kandidaat/kandidaten die wij zoeken 
- Ervaren, stevig staande ervaringsdeskundige op het gebied van psychische en/of 

sociale problematiek;  
- Ervaring met het begeleiden van mensen; 
- Beschikt over voldoende abstractie en reflecterend vermogen  
- Kunnen analyseren van de wensen, behoeften, problemen en ambities van de 

doelgroep en dit kunnen vertalen naar mogelijke oplossingen  
- Coördinerende en organiserende vaardigheden 
- Sociale vaardigheden  
- Probleemoplossend vermogen 
- Zelfstandig functionerend, maar toch een teamspeler  
- Overzichtelijk en inzichtelijk kunnen plannen en organiseren  
- Positief, stressbestendig en bovenal flexibel ingesteld  
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal met oog voor 

non-verbale communicatie  
- Kennis van de diensten/activiteiten van Ixta Noa; 
- Brede algemene ontwikkeling, HBO werk- en denkniveau en kunnen werken met 

relevante software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Social media)  
- Proactief, assertief en ondernemend; 
- Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en 

systeemtheorieën en van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek; 
- Ziet een uitdaging in het (mede) ontwikkelen van ervaringsdeskundige inzet binnen de 

organisatie 
- In staat om op verschillende niveaus binnen de organisatie te opereren en de 

organisatie te adviseren ten aanzien van de mogelijkheden van ervaringsdeskundige 
inzet. 

 
 

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 Kitty Spier (06 
11 59 77 18). Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag uiterlijk 27 maart 2023. Deze kun 
je sturen naar tilleke@ixtanoa.nl, t.a.v. Tilleke Wevers (Organisatie-ondersteuner). 
 


