
 

 

Wij zoeken een nieuwe collega voor ons team 
volwassen mantelzorgers (VMZ) ! 
Omdat je er niet alleen voor hoeft te staan. 

Eén op de vier mensen in Nederland is mantelzorger. Als mantelzorger sta je klaar voor een naaste die zorg  
of begeleiding nodig heeft. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij dagelijkse zorg, hebt contact met artsen/ 
hulpverleners of door er gewoon te zijn voor de ander. Zorgen voor een naaste kan voldoening geven, maar 
kan ook stressvol en veeleisend zijn en zo effect hebben op de gezondheid van de mantelzorger zelf. 
 
Bij SIZ Twente streven we naar een samenleving waar alle mantelzorgers gezien en gehoord worden en op 
een gezonde manier voor hun naaste kunnen (blijven) zorgen. Samen met vrijwilligers, zorgprofessionals, 
scholen, bedrijven en gemeenten helpen wij mantelzorgers gezond te blijven en overbelasting te voorkomen. 
 
Samen maken we mantelzorg draagbaar 

Wij werken met ‘steunpunten informele zorg’; van daaruit wordt informatieve en emotionele 
ondersteuning gegeven aan mantelzorgers/hulpvragers. Ook praktische thuishulpondersteuning wordt 
door SIZ Twente via bemiddeling geregeld.  
 
Het steunpunt heeft zijn eigen consulent informele zorg, die gedelegeerd verantwoordelijk is voor het 
beleid binnen het werkgebied/steunpunt. Voor een van onze steunpunten zoeken wij een nieuwe 
collega. 
 
Wij zoeken iemand die: 

- HBO Social Work (of vergelijkbaar) geschoold is;  
- Sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel heeft; 
- Affiniteit heeft met volwassenen;   
- Veerkrachtig en innovatief is; 
- Kan optreden als kwartiermaker; 
- Beschikking heeft over een auto. 

  
Wat ga je doen: 

- Geven van cursussen, individuele ondersteuning, themabijeenkomsten en gespreksgroepen; 
- Voorlichtingen geven en informeren omtrent het thema VMZ; 
- PR, communicatie en werving t.a.v. het bereiken van VMZ; 
- Intakegesprekken voeren met mantelzorgers;  
- Organiseren en ondersteunen van (sportieve) activiteiten;   
- Aansluiten en samenwerken met lokale welzijnsorganisaties; 
- Netwerken;  
- Projecten ontwikkelen en uitvoeren.  

  



 

Wij bieden: 
- Je wordt opgenomen in een enthousiast, collegiaal en professioneel werkend team;  
- Een in eerste instantie een tijdelijke functie: 16 uur per week met zicht op doorgroei naar meer 

uren en langer dienstverband; 
- Een salaris conform de CAO Welzijn. 

 
Heb je Interesse? 
Stuur vóór 27 september 2021 je sollicitatiebrief en CV via e-mail naar Lieneke Bolhuis, bestuurder SIZ 
Twente: l.bolhuis@siztwente.nl. Meer informatie over SIZ Twente en ons ondersteuningsaanbod is te 
vinden op www.siztwente.nl.  
 
 
 
 
 


