
 

 

VACATURE ERVARINGSDESKUNDIGE IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING 
Regio Zuidwest Nederland (West-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland) voor het project ‘Uitbreiding 
noodhulpbureau`s Stichting Urgente Noden Nederland - SUNN 
 

De organisaties Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) en Sterk Uit Armoede startten vanaf 
januari 2022 een driejarige samenwerking. Samen gaan zij aan de slag binnen vier Tandemteams in 
Nederland om zodoende meer gemeenten in aanraking te brengen met SUN-noodhulpbureau`s. Ook 
gaan zij goede voorbeelden rondom armoede, schulden en urgente noden breed verspreiden en 
verbeterpunten in (aanpak van) beleid op de agenda zetten. Elk Tandemteam bestaat uit een 
medewerker van SUNN en een ervaringswerker van Sterk Uit Armoede. Deze vorm van 
samenwerking is uniek en nog nooit eerder zo uitgevoerd in Nederland. 

De werkwijze van SUN Nederland is voor dit project gericht op vier regio's van Nederland waar de 
tandemteams hun werk uitvoeren. Het hoofdkantoor van SUN Nederland is in Hilversum waar 
regelmatig werkbijeenkomsten plaatsvinden. De tandemteams werken verder flexibel; vanuit eigen 
huis, een overeengekomen werkplek of digitaal. Er zijn regelmatig werkbezoeken in gemeenten in 
Zuid-Holland of Zeeland. 
 
 
Wat zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige in de regio West-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland, die 
mee gaat werken in het project, als tandempartner van een SUN Nederland-professional. 
Als ervaringsdeskundige ben jij degene die kloven kan overbruggen tussen de gemeenten en de 
groep mensen waar SUNN zich op richt. Je gaat, samen met je tandempartner, onderzoeken in 
hoeverre er draagvlak is in de gemeenten om tot het oprichten van een nieuw noodhulpbureau over 
te gaan. Daarnaast draag je bij in alle fasen van het project. Deze functie omvat dus meer dan 1-op-1 
contacten. 
 
 
Wat biedt het project jou? 
- je levert een bijdrage aan een belangrijk project, dat waardevol is de voor de maatschappij; 
- je krijgt veel kansen om samen te werken in een tandemteam, samen met een professional van     
  SUN Nederland; 
- je ondersteunt bij het bereiken van de doelgroep; 
- je brengt jouw ideeën en visie in tijdens het opstellen van verbeterplannen om urgente noden te    
   lenigen; 
- een baan van 16 tot 24 uur (in overleg); 
- je maakt deel uit van het team van Sterk uit Armoede. 
 
 
 
 
 



 

 

Wat vragen wij van jou? 
- dat je de opleiding van Sterk uit Armoede hebt afgerond of dat je op een andere manier een 
ontwikkeling tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting hebt meegemaakt; 
- dat je affiniteit hebt met het onderwerp urgente noden; 
- dat je actief kan meedenken en je jouw mening uitspreekt tijdens vergaderingen met de  
  organisaties (SUNN en Sterk uit Armoede), met gemeenten en met belanghebbenden; 
- dat je het leuk vindt om met meer bezig te zijn dan 1-op-1 contacten; 
- dat je enthousiast bent, toegankelijk en gericht op samenwerken; 
- dat je open en transparant kunt werken; 
- dat je beschikt over zelfinzicht; 
- dat je gemotiveerd bent; 
- dat je kunt werken met de computer. 
 
 
Onze arbeidsvoorwaarden 
Je werkt 16 uur per week aan het project bij SUN Nederland. Eventueel daarnaast nog voor Sterk uit 
Armoede. Daarbij worden je werkzaamheden in overleg ingepland. 
Het gaat om betaalde uren, waarbij je in dienst treedt bij Sterk Uit Armoede en volgens geldende 
CAO bepalingen Sociaal Werk wordt betaald. 
Daarnaast worden je dienstreizen vergoed. Een eigen auto is een pré maar is geen voorwaarde; er 
kan worden meegereden met collega’s of met het openbaar vervoer worden gereisd. 
Je wordt tijdens het project begeleid door Sterk Uit Armoede, door middel van intervisie en/of 
coaching. 
 
 
Interesse? 
Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Famke ten Brinke van Sterk 
uit Armoede, via Tel: 06 - 16 581 528 of Martin Pragt, via Tel: 06 – 53 852 991. 
Voor meer informatie over Sterk uit Armoede bezoek onze website www.sterkuitarmoede.nl 
 
 
Hoe gaat het verder? 
Heb je belangstelling? Laat ons dit voor 25 maart a.s. weten door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@sterkuitarmoede.nl 
 
De gesprekken vinden plaats op woensdag 30 maart a.s. in de middag en zullen online plaatsvinden. 
Ben jij de geschikte kandidaat dan hebben we op 7 april het arbeidsvoorwaardengesprek. 
Per 15 april treed je in dienst van Sterk uit Armoede en maandag 18 april is je eerste werkdag. 
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