In- en externe werving maart 2020
Xtra plus is een werkmaatschappij binnen Xtra naast MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra, Jongleren en
MEE ZH-N. Xtra plus richt zich met name op de stedelijke projecten binnen Xtra. Stedelijke
projecten richten zich niet op één stadsdeel maar worden Den Haag breed uitgevoerd vanaf een
centrale locatie in Den Haag of omliggende gemeente. De medewerkers van Xtra plus zijn actief
in alle Haagse stadsdelen en in Haaglanden.
Sinds 2014 is er een ExpEx project in Haaglanden. ExpEx zijn jongeren uit de jeugdhulp die
getraind worden om als luisterend oor, adviseur of voorlichter in gezet te worden om de
jeugdhulp te verbeteren. Het projectleiderschap van ExpEx Den Haag ligt bij Xtra plus. Samen
met een aantal (jeugd)hulporganisaties zorgen we ervoor dat we ervaringsdeskundigheid van
jongeren op de kaart zetten. Daarnaast zetten we projecten op met de samenwerkende
gemeenten en organisaties. Xtra plus zet jonge ervaringsdeskundigen in met als doel de zorg en
dienstverlening te verbeteren in het sociale domein en de ervaringsdeskundigen te empoweren.
Wij zoeken voor het project ExpEx z.s.m. een

Coördinator ExpEx (m/v)
8 uur per week
De afgelopen jaren zijn er zo’n 72 ExpEx getraind in Haaglanden. Daarvan zijn er nu nog
ongeveer 24 actief. Wij zijn op zoek naar een jonge collega, liefst een ExpEx of een
ervaringsdeskundige om de ExpEx te ondersteunen en het project succesvol verder te
ontwikkelen in afstemming met de coördinator van Xtra plus.
De functie
In deze functie ligt de nadruk op de begeleiding van de ExpEx, de contacten met de
opdrachtgevers en de ExpEx wat betreft de vraag/inhoud, vormgeving en voorbereiding van de
inzet van de ervaringsdeskundigen. Het kan gaan om het plannen en opzetten van
voorlichtingen, het koppelen van ExpEx aan jongeren in de jeugdhulp of het adviseren van
instellingen en gemeenten. De coördinator organiseert samen met de andere coördinator de
intervisie, voert ontwikkelgesprekken met de ExpEx individueel, ondersteunt ExpEx en
organisaties bij het bedenken van nieuwe projecten en bij het werven en opleiden van nieuwe
jongeren opleiden tot ExpEx.
Daarnaast evalueert en analyseert de coördinator de inzet van de ExpEx en doet suggesties voor
verbetering en vernieuwing.
Wij vragen:
- MBO+ denk- en werkniveau;
- Kennis van ervaringsdeskundigheid en hoe ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet;
- Ervaring met (groeps)coaching en intervisie;
- Vaardigheden en kennis met betrekking tot het begeleiden van groepen en individuen;
- Werkt planmatig en is administratief sterk;
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren;
- Acquisitie plegen, vaardig zijn in netwerken;
- Zakelijk inzicht hebben binnen een maatschappelijke organisatie;
- Flexibel, inventief, stressbestendig, verantwoordelijk, betrokken en inspirerend.
Je hebt een pre als:
- Je in het bezit bent van een certificaat trainer ExpEx;
- Je een ExpEx training of opleiding voor Ervaringsdeskundigheid hebt gedaan;
- Je kennis hebt van de sociale kaart van Den Haag/Haaglanden.

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO Sociaal Werk. Je krijgt een tijdelijk arbeidscontract voor de duur van 1 jaar voor
8 uur per week. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal
€ 3.176 op fulltime basis (schaal 6). Je dient voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het
Gedrag te overleggen.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Anneke Plukaard,
(manager Xtra plus, projectleider ExpEx), bereikbaar via 06 -23914685 of a.plukaard@xtra.nl.
Sollicitatie
Je sollicitatiebrief kun je tot en met 26 maart 2020 onder vermelding van het vacaturenummer
475 mailen naar sollicitatie@xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen
helaas niet meer in behandeling worden genomen.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 6 april.
Deze functie wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI,
VOOR, Xtra, Xtra plus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ExpEx Den Haag is een samenwerking van: Jeugdformaat, Jeugdbescherming West, Horizon, Youz,
Parnassia, Leger de Heils, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen en De Opvoedpoli.

