
                            
 

VACATURE 
 
Wij zijn ExpEx Amsterdam. ExpEx zijn jongeren tussen de 18 en 28 jaar, die opgeleid zijn tot 
ervaringsdeskundige. Tijdens de opleiding hebben wij de kennis in onze rugzakken met elkaar 
gedeeld. En nu kunnen wij het gemeenschappelijke in hersteltrajecten herkennen, kunnen wij 
factoren die het verschil maken benoemen en weten wij hoe we deze kennis het beste 
overbrengen. Deze kennis en vaardigheden zetten wij in om kwetsbare jongeren te 
ondersteunen en om de hulpverlening zo goed mogelijk op behoeften van deze jongeren aan 
te laten sluiten.   
 
ExpEx Amsterdam is een samenwerking tussen Altra, Arkin, De Bascule, De Opvoedpoli, Don 
Bosco Straatvisie, HVO-Querido, Jeugdbescherming Amsterdam, Spirit, Streetcornerwork/De 
Volksbond, TEAM ED en de Gemeente Amsterdam. Zij zijn de financiers en drijvende kracht 
achter ExpEx Amsterdam. ExpEx Amsterdam wordt uitgevoerd vanuit TEAM ED. TEAM ED is 
een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Naast de ExpEx zet 
TEAM ED ook volwassen ervaringsdeskundige in om zorg en dienstverlening aan kwetsbare 
Amsterdammers te verbeteren. 
 
 

ExpEx Amsterdam is op zoek naar een 

Projectmedewerker ExpEx  (m/v) 
 
ExpEx Amsterdam is wegens groei op zoek naar een collega om dit succesvolle project verder 
te ontwikkelen. In deze functie ligt de nadruk op de begeleiding van de ExpEx, de contacten 
tussen de opdrachtgevers en de ExpEx wat betreft inhoud en vormgeving van de inzet van de 
ExpEx, de adviesfunctie naar instellingen en gemeente over inzet van ervaringsdeskundigen 
en in de toekomst eventueel het opleiden van jongeren tot ExpEx.  
Het betreft een aanstelling voor 24-28 uur per week (inschaling conform CAO Sociaal Werk).  
  
Wij vragen:  

- HBO/ MBO+ denk- en werkniveau 
- Kennis van Herstelbegrippen en ervaringsdeskundigheid 
- Vaardig in het begeleiden van én aan kunnen sluiten bij de doelgroep jongeren  
- Vaardig in (groeps)coaching en intervisie  
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren 
- Vaardig zijn in acquisitie plegen en in netwerken 
- Zakelijk inzicht hebben binnen een maatschappelijke organisatie 
- Flexibel, inventief, stressbestendig, betrokken en inspirerend zijn 
- Woonachtig in omgeving Amsterdam 
- Ervaringsdeskundigheid is een pré, willen werken met je eigen ervaring een must 
- Kennis hebben van de sociale kaart in Amsterdam is een pré 
- Ervaring als en/of met opleiden tot ervaringsdeskundigheid is een pré 

 
Meer informatie?  
Bel gerust (Sandra Ruijzendaal, projectleider ExpEx Amsterdam 06-41552284) 
Of kijk op onze site www.teamed.nl / www.expex.nl 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 01 september ‘19 naar sandra.expex@teamed.nl 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 03 en donderdag 05 september.  
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