
 
 

Vacature 
 

MEE Drechtsteden, onderdeel van de MEE Plus Groep, is primair gericht op het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid en 

participatie van kwetsbare burgers en tegelijkertijd op het beperken van de kosten voor de samenleving. Zij is een innovatieve 

maatschappelijke ondernemer die maximaal de krachten in het integrale netwerk van dienstverleners activeert en benut ten 

dienste van de kwetsbare burger. 

MEE Drechtsteden stelt de eigen kracht van kwetsbare burgers, wijken en buurten centraal. Zij richt zich vooral op dienstverlening 

op het gebied van leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, buurtsteun en vrijwillige inzet.  

De waarden ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn de uitgangspunten voor al het 

handelen.   

 

Per direct zoeken wij een daadkrachtige enthousiaste consulent mantelzorg en vrijwilligersondersteuning die op een 

ondernemende innovatieve wijze zelfstandig met het eigen team en met partners in diverse gemeenten  mantelzorgers kan 

faciliteren om zo maximaal mogelijk te (blijven) participeren en overbelasting te voorkomen. 

 

Consulent mantelzorg en vrijwilligersondersteuning M/V 
(Vacaturenummer 17013) 

 

Voor 24 - 36 uur per week  

Je  functie: 

Als mantelzorgconsulent ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorgers. De consulent komt bij 

mantelzorgers thuis en biedt ondersteuning waarbij eigen kracht en netwerkondersteuning de uitgangspunten zijn. Tevens heb je 

een adviesfunctie naar collega’s ten aanzien van mantelzorgondersteuning. 

Als consulent mantelzorg-en vrijwilligersondersteuning begeleid je individueel en collectief mantelzorgers. Hiervoor organiseer je 

ook activiteiten zoals de Mantelzorgdag. Je bemiddelt tussen vrijwilligers en cliënten om een passend aanbod te bieden op de 

hulpvragen. Je onderhoudt contact en werkt samen met externe instellingen en organisaties. Je bent verantwoordelijk voor het 

registreren van gegevens en verantwoorden van de diensten naar de opdrachtgever. Je geeft ook cursussen en organiseert 

themabijeenkomsten.  

 

Dit doe je:  

 Het (door)ontwikkelen van collectieve inzet/ondersteuning 

 Het bieden van methodische en systeemgerichte mantelzorgondersteuning vanuit de basisfuncties voor 

mantelzorgondersteuning en gericht op de eigen kracht van het mantelzorgsysteem 

 Het geven van voorlichting, over informele zorg/ mantelzorgondersteuning 

 Het geven van workshops en deskundigheidsbevordering  aan professionals 

 

Dit vragen wij: Profiel 

 Een duidelijke en heldere kijk op mantelzorgondersteuning  

 Beschikken over een vernieuwende visie op welzijn 

 Een voor de functie relevante HBO (bij voorkeur MWD of verpleegkunde ) werk- en denkniveau 

 Minimaal twee jaar relevante werkervaring en affiniteit met mantelzorgondersteuning is een pré 

 Een flexibele instelling, stressbestendigheid en relativeringsvermogen  

 Proactief zijn en in kunnen spelen op veranderingen 

 Maatschappelijk ondernemer en netwerker maar zeker ook een teamplayer 

 Goede sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

 In het bezit van een rijbewijs en auto 

 

Wat bieden wij: 

 Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving 

 Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s  

 Een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog aangegaan tot 1 januari 2018 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO  gehandicaptenzorg,  functiegroep 50,  

minimaal € 2.256,- tot maximaal € 3.372,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg 

 

Solliciteren:  

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw Lian Falkenburg, telefoonnummer  

06-46278931. Je schriftelijke sollicitatie kun je per e-mail, onder vermelding van het vacaturenummer, tot 21 maart 2017 richten 

aan MEE Drechtsteden, t.a.v mevrouw L. Falkenburg, e-mailadres: vacatureshrm@meeplus.nl.  

mailto:vacatureshrm@meeplus.nl

