
 

 

Zorgbelang Fryslân zoekt Ervaringsdeskundige voor Proeftuin voor 5 uur per week 

In Friesland gaat de proeftuin voor het programma: ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ 

van start. In deze proeftuin gaan we aan de slag met een regionaal veiligheidsteam (RVT). In dit team 

zitten Veilig Thuis, Gecertificeerde instelling, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming én 

een ervaringsdeskundige vanuit Zorgbelang Fryslân. Ben jij de ervaringsdeskundige die wij zoeken?  

Wat ga je doen? 

Als ervaringsdeskundige ga je werken in een nieuw team en met een nieuwe werkwijze. Je bent 
vanaf de start betrokken. In de proeftuin staat een stevige samenwerking van de eerder genoemde 
partijen centraal, waarin de samenwerkende partijen kiezen voor verandering en het ontwikkelen 
van het lokale toekomstscenario. Jij zorgt voor de extra verdieping voor de vertaling tussen inwoners 
en de andere professionals. 
 
In de samenwerking staan 5 basisprincipes centraal:  

• gezinsgericht 

• rechtsbeschermend 

• transparantie 

• eenvoud 

• lerend   
 
De inzet van ervaringsdeskundigheid is relatief nieuw binnen de kind- en gezinsbescherming. Heb jij 
als jongere of ouder ervaring met kind- en gezinsbescherming, ben jij iemand die de uitdaging van 
een proeftuin niet uit de weg gaat en sta je zowel persoonlijk als professioneel stevig in je schoenen? 
Lees dan verder! 
 
Jij sluit als volwaardig lid aan bij het RVT. Vanuit jouw expertise denk je mee bij casuïstiek en waar 
nodig sluit je aan bij gesprekken met gezinnen. Jij hebt je eigen ervaring goed verwerkt en kan deze 
op een professionele manier inzetten bij de gesprekken. Je gaat nooit alleen op pad, je werkt altijd 
met een collega uit het RVT samen. Het RVT komt tweewekelijks samen in Heerenveen. Dit is dan 
ook jouw standplaats.   
 
Wat verwachten we van jou als ervaringsdeskundige?  

- Je bent persoonlijk in aanraking geweest met de kind- en gezinsbeschermingsketen.  

- Je hebt deze ervaring verwerkt waardoor jij je ervaring professioneel kan inzetten bij de 

deelname aan het RVT en in de gesprekken met gezinnen.   

- Je bent op de hoogte van de meldcode.  

- Je hebt cursussen gevolgd, bent bereid deze te volgen of hebt op een andere wijze 

ervaringsdeskundigheid vergaard. Bijvoorbeeld door het volgen van een sociaalpedagogische 

opleiding (MBO 4 of hbo-niveau)  

- Je bent bereid om als ervaringsdeskundige je ervaringskennis op het gebied van de kind- en 

gezinsbescherming in te zetten. 

  



Jouw kwaliteiten 

- Jij bent goed in samenwerken, je bent een echte teamplayer 

- Je bent stressbestendig  

- Je houdt van een uitdaging maar vraagt ook om hulp wanneer je dit nodig hebt 

- Een proeftuin heeft een dynamische en lerende opzet. Dat spreekt jou aan. 

- Het is pionieren met elkaar, hierbij komen onverwachte situaties en spanningen kijken. Jij 

weet hiermee om te gaan. 

Meer over Zorgbelang Fryslân 

Je komt in dienst bij Zorgbelang Fryslân. Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie te 
verbeteren, dit doet Zorgbelang voor en samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de 
Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen. Samen met 
zorgorganisaties en gemeenten kijkt Zorgbelang Fryslân, vanuit cliëntperspectief op welke manier 
zorg beter vormgegeven kan worden. Vanuit cliëntperspectief denkt Zorgbelang mee om de zorg zo 
goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Dit is ook de bijdrage die geleverd zal worden binnen 
de proeftuin.  

Zorgbelang Fryslân zorgt ervoor dat je goed wordt begeleid in dit proces. Er wordt een vaste 
medewerker aan jou gekoppeld bij wie je terecht kan voor vragen.  

Wat bieden wij 

 

Een uitdagende functie voor een jaar, voor 5 uur in de week. Waarbij je ervaring op kan doen met de 

nieuwe manier van werken binnen de kind- en gezinsbeschermingsketen. Je krijgt alle ruimte om 

jezelf te ontwikkelen en waar nodig bieden we scholing aan. Je salaris is op basis van 

opleidingsniveau.  

De procedure  

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 19 januari een motivatiebrief of filmpje met CV naar 

secretaritaat@zorgbelang-fryslan.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Berends (m: 

06 115 82 362, e-mail: berends@zorgbelang-fryslan.nl) of Madieke Wiegersma, Kwartiermaker 

Toekomstscenario (m: 06 256 77 824, e-mail: madieke.wiegersma@sdfryslan.nl). Mogelijk nodigen 

we jou uit voor een sollicitatiegesprek op woensdag 25 januari. Tijdens dit gesprek gaan we in op 

jouw motivatie, ervaring en achtergrond. Daarnaast bespreken een casus met elkaar. Voor het 

invullen van deze vacature zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangevraagd.  
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