VACATURE MENS De Bilt
Ben jij iemand die het belangrijk vindt dat mantelzorgers die ondersteuning kunnen krijgen die ze
nodig hebben om hun belangrijke werk vol te houden en ook in staat gesteld worden andere
mantelzorgers te ontmoeten en kennis op te doen die relevant kan zijn voor hen?
Dan kan onderstaande vacature interessant zijn voor je.

Mantelzorgconsulent (m/v) 12 – 16 uur per week
Steunpunt Mantelzorg profileert zich als lokaal aanspreekpunt en actieve netwerkpartner op het thema
Mantelzorg binnen gemeente De Bilt
Als mantelzorgconsulent werk je samen met collega’s aan het Vinden, Verbinden, Versterken van
mantelzorgers en aan het Verlichten van hun taak. Het Steunpunt is onderdeel van MENS De Bilt.
In nauwe samenwerking met medewerkers van het Sociaal Team en Welzijn bied je ondersteuning
aan mantelzorgers en signaleer je vragen van mantelzorgers die je vertaalt in (nieuwe) diensten.
Je organiseert informatie en advies en zoekt naar mogelijkheden tot netwerkversterking. Je informeert
vanuit jouw expertise zorgverleners, maatschappelijke organisaties en werkgevers over de specifieke
behoeftes van mantelzorgers.
Profiel
Wij zoeken een initiatiefrijke, resultaatgerichte en ondernemende collega met een sterke
maatschappelijke betrokkenheid, die communicatief vaardig is en snel verbindingen legt. Je kunt
zelfstandig werken en goed inspelen op vragen en behoeftes van mantelzorgers. In de ontwikkeling
van een vraaggericht aanbod voor mantelzorgers ben je creatief, innovatief en flexibel.
Je bent in staat een project en/of een campagne van begin tot eind uit te voeren of bent bereid dit te
leren.
Werkzaamheden
• Mantelzorgers informeren, adviseren en ondersteunen.
• Organiseren van een vraaggericht collectief aanbod op het gebied van informatie, advies, training
en ontmoeting voor en met mantelzorgers.
• Bevorderen van maatschappelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mantelzorgers in
samenspel met het sociaal en professioneel netwerk.
• Actief benaderen van mantelzorgers in samenwerking met andere disciplines binnen MENS en
externe netwerkpartners.
• Onderhouden en uitbouwen van het bestaande relatienetwerk met zorgverleners, gemeente en
maatschappelijke organisaties.
• Aandacht hebben voor doelgroepen mantelzorgers die nog onvoldoende bereikt worden zoals
jonge mantelzorgers en mantelzorgers van niet-westerse afkomst.
Functie eisen
▪ HBO werk- en denkniveau.
• Enthousiast zijn over vraag- en oplossingsgericht werken en in staat om mantelzorgers te
informeren, adviseren en te ondersteunen.
• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied mantelzorg en/of zorg en welzijn.
• Vaardigheden in het geven van voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering aan individuen,
groepen/teams en organisaties.
• Uitstekende sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, kunnen activeren,
motiveren en stimuleren.
• Initiatiefrijk, creatief en probleemoplossend vermogen.

▪
▪
▪

Goede communicatieve vaardigheden en (enige) ervaring in PR/communicatie.
Sterk in netwerken, verbinden en samenwerken.
Leuk vinden om dingen te leren.

Wij bieden
Een veelzijdige, uitdagend en maatschappelijk betrokken functie binnen MENS De Bilt. De aanstelling
is in eerste instantie voor bepaalde tijd van een jaar. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening, salaris schaal 8.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij onze mantelzorgconsulenten: Liesje Nijenhuis, 06-16706934 of
Marianne Houkamp, 06-13071129.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie dan kun je t/m 14 februari 2019 een sollicitatiebrief
met CV mailen naar Marianne van Balgoijen, m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 25 februari in de ochtend.
Mensen met niet-westerse achtergrond worden met nadruk verzocht te solliciteren.

