
  

Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale 

cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met 

psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. 

Wij zijn op zoek naar een 

Medewerker Voorlichting   

(16 uur per week) 

In deze functie heb je naast uitvoerende taken ook coördinerende taken. We willen 

deze functie vanaf 1 april 2019 invulling geven met een tijdelijk dienstverband tot 

31 december 2019. Verlenging van het dienstverband is bespreekbaar. 

Belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn: 

- Organiseren van breed toegankelijke openbare voorlichtingen over 

psychische aandoeningen in samenwerking met Rivierduinen in de drie 

regio’s waarbij het ondersteunen van ervaringsdeskundige voorlichters een 

belangrijke taak is; 

- Het organiseren van maatschappelijke voorlichtingen over onderwerpen zoals 

armoede en eenzaamheid voor gemeenten in de regio;  

- Het organiseren van voorlichtingen door ervaringsdeskundigen bij 

evenementen en congressen of gastlessen bij scholen;  

- De ondersteuning van de pool van ervaringsdeskundigen vrijwilligers; 

Kwaliteiten en vaardigheden 

Wij zijn op zoek naar een medewerker Voorlichting  die: 

 Eigen ervaringen met psychische problematiek heeft uitgewerkt naar 

toepasbare kennis en kunde in het kader van werken vanuit cliëntperspectief; 

 Bereid is om ontbrekende (ervarings)kennis aan te vullen en door te 

ontwikkelen; 

 Snel kwaliteiten en behoeften ziet in mensen en weet hier efficiënt en 

doelgericht op aan te sluiten; 



  

 Kan voorlichten over psychische problematiek zowel theoretisch als vanuit 

eigen ervaring; 

 Beschikt over ervaring in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers.  

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan zich bewegen 

tussen verschillende partijen in het werkveld; 

 Bereid te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van 

ervaringskennis die door Stichting Lumen wordt nagestreefd.  

 

Ons aanbod: 

We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar 

voldoende mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen.  

Stichting Lumen biedt voldoende mogelijkheden voor scholing en intervisie voor 

medewerkers en vrijwilligers.  

Deze functie is ingedeeld in schaal 7 van de CAO Welzijn. Deze schaal loopt van € 

2.300,- tot 3.787,-. 

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd waarbij de mogelijkheid bestaat tot 

verlenging op basis van financiering en bij gebleken geschiktheid.  

Solliciteren: 

Geïnteresseerden in de functie kunnen contact opnemen met Katrien van Meel.  

Als je wilt solliciteren, stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: 

Stichting Lumen Holland Rijnland (t.a.v. Katrien van Meel)  

Hooigracht 12-14 , 2313KS te Leiden.  

Of per email naar katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl  

Het is mogelijk om te solliciteren t/m 10 maart 2019.  
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