
      

  

Wij zoeken voor een zwangerschapsvervanging vanaf 10 mei tot en met 13 oktober 2021 

Adviseur Mantelzorg Gericht op communicatie  

20 - 24 uur per week  

Mantelzorg VHL  
Mantelzorg VHL is er voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden en geeft ondersteuning bij 
de zorg voor een ander. Dit kan individuele ondersteuning zijn door middel van 1-op-1 
gesprekken of in groepsverband door middel van eenmalige bijeenkomsten en 
meerdaagse cursussen. Het team Mantelzorg VHL bestaat uit vijf medewerkers; drie 
mantelzorg adviseurs en twee bureaumedewerkers. Ieder heeft zijn eigen taken maar 
werken wel nauw met elkaar samen. 
 
Mantelzorg VHL is een onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen. Deze twee 
organisaties in de gemeente Vijfheerenlanden bieden maatschappelijke ondersteuning op 
vele gebieden. Kijk voor meer informatie over Mantelzorg VHL en de organisaties op: 
www.welzijnvianen.nl of www.samendoen.expert 

Taken en verantwoordelijkheden 

Je organiseert het cursusaanbod en vertegenwoordigt MantelzorgVHL bij bijeenkomsten. 
Je schrijft de promotieteksten en zorgt voor een nieuwe cursusfolder (m.b.v. een 
vormgever).  
Je promoot de Week van de Mantelzorg en organiseert interviews bij mantelzorgers. 
Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het najaarsnummer van het 
Mantelmagazine. Een voorbeeld van het Mantelmagazine vind je op onze websites. 
Verder neem je deel aan diverse overleggen. 

Functie-eisen  
• HBO denk- en werkniveau, met affiniteit voor het sociaal domein en communicatie 
• Kennis van recente ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg(ondersteuning) 
• Je schrijft graag en je vindt het leuk om verschillende soorten teksten te schrijven  
• Kennis van digitale communicatie, waaronder social media en mailchimp 
• Brede ervaring in vergelijkbare functies is een pré  

http://www.welzijnvianen.nl
http://www.samendoen.expert


 

Contractomvang en inschaling  
Als adviseur kom je in dienst van Welzijn Vianen. Contractomvang is minimaal 20 en 
maximaal 24 uur per week. Inschaling in schaal 8, CAO Welzijn. Declaratie op uurbasis is 
eventueel ook mogelijk voor zzp'ers. Dit komt dan neer op € 60 per uur. 
Werkdagen: zelf in te delen. Het team MantelzorgVHL heeft iedere maandagochtend een 
startoverleg. De maandag is daardoor wel een vereiste om te werken. 
 

Reacties naar aanleiding van deze vacature 
Sollicitaties graag per e-mail uiterlijk voor 3 maart 2021 naar: Carolien Harbers, coördinator 
Mantelzorg Vianen: c.harbers@welzijnvianen.nl 
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Carolien Harbers: 06-401 730 88.


