
 

Vacature 
 
MEE Plus is een organisatie met een breed takenpakket, gericht op alle burgers van 0 tot 100 jaar die leven met 
een beperking, ziekte of handicap en hun naasten. De afdeling Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning, richt 
zich primair op het ondersteunen van mantelzorgers en het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk 
met als doel om overbelasting van mantelzorgers zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Consulent Mantelzorg 

 
Voor 24 uur per week (tijdelijk tot eind 2020) 

Werkgebied Zuid-Hollandse Eilanden, standplaats Spijkenisse 

De functie 
Als consulent mantelzorg ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorgers. Tevens kom 
je, indien nodig, bij mantelzorgers thuis en bied je ondersteuning waarbij eigen kracht en 
netwerkondersteuning de uitgangspunten zijn. Je geeft (mede) vorm aan de doorontwikkeling van het 
expertisecentrum mantelzorg. Je signaleert hierbij eventuele leemtes, trends en ontwikkelingen en denkt mee 
bij het bieden van passend aanbod. 

 
Als consulent mantelzorg-en vrijwilligersondersteuning begeleid je individueel en collectief mantelzorgers. 
Hiervoor organiseer je ook activiteiten zoals de Mantelzorgdag. 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, organiseert 
themabijeenkomsten en je geeft voorlichtingen aan externe partijen. Je onderhoudt contact en werkt samen 
met externe instellingen en organisaties. De consulent heeft een adviesfunctie naar burgers en professionals 
(formeel en informeel) ten aanzien van mantelzorgondersteuning. 
 
Dit vragen wij: 
Wij zoeken een collega die initiatief  toont, een positieve instelling heeft, goed kan luisteren, voordelen ziet in 
het samenwerken met anderen, creatief is, en bent in staat tot zelfreflectie. Je bent ondernemend en 
innoverend. Je bent een netwerker, kan zelfstandig werken, en maakt tegelijkertijd deel uit van een team. 
 

• Een duidelijke en heldere kijk op mantelzorgondersteuning.  

• Een voor de functie relevante HBO-opleiding (bij voorkeur MWD of toegepaste psychologie). 

• 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. 

• Goede sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

• In het bezit van een rijbewijs en auto. 
 
Dit 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 voor een jaar. 
– De functie valt in salarisschaal 8. Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband is minimaal 2.544 
euro en maximaal 3.624 euro.  
Dit is conform de cao Sociaal Werk. 
 



Solliciteren 
Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk woensdag 19 februari 2020 en mail je motivatiebrief met cv naar 
karin.verlinde@meeplus.nl onder vermelding van “vacature consulent mantelzorg”. Voor meer informatie over 
de vacature kun je contact opnemen met Karin Verlinde, via telefoonnummer 0181-333 507. 
In week 9 en week 10 vinden de gesprekken plaats. 

 


