
 

 

VACATURE 
 
Sterk uit Armoede, expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale 
uitsluiting zoekt met ingang van 1 december 2021 een 
 
meewerkend Directeur-bestuurder (maximaal 28 uur) 
 
Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in 
(generatie)armoede. Vanuit de overtuiging dat armoede een onrecht in de samenleving is en de 
‘systeemwereld’ zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners. Opgeleide ervarings-
deskundigen zijn nodig, om in betaalde banen naast (anderszins opgeleide) professionals, de 
stem van de mensen om wie het gaat te laten horen en de kloven tussen de leef- en 
systeemwerelden te overbruggen. Sterk uit Armoede gaat uit van de principes dat er niet óver 
maar mèt mensen in armoede moet worden gewerkt om armoede te kunnen doorbreken. 
 
Functie eisen 

• Geïnspireerd door het gedachtegoed van Sterk uit Armoede 
• De mens en de bedoeling centraal kunnen stellen en de organisatie hieraan ten dienste  
• Goede balans weten te vinden tussen de eigen (eind)verantwoordelijkheid en een 

expertisecentrum dat nadrukkelijk niet voor maar van de ervaringsdeskundigen is 
• Affiniteit met het thema (generatie)armoede 
• Goed kunnen netwerken en verbinden 
• Bereid zijn om in tandem te werken met ervaringsdeskundigen 
• Gezonde bedrijfsvoering weten te realiseren en daarmee continuïteit en 

bestaanszekerheid voor de organisatie 
• Nieuwsgierig, ondernemend, vindingrijk, scherpzinnig en open minded zijn 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Het betreft in eerste instantie een 
tijdelijke aanstelling van een jaar. Het aantal uren is afhankelijk van hetgeen financieel mogelijk 
is. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO Sociaal Werk. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur Peter Elmont (06-
57551614) of de voorzitter van de Raad van Toezicht Lian Veenstra (06-24410569) 
 
Procedure 
U kunt uw sollicitatiebrief t/m 27 juni sturen naar info@sterkuitarmoede.nl 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 juli. 
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