
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantelzorgers geven zorg aan iemand in hun omgeving die dat nodig heeft. Vaak 

zelfs langdurig en intensief. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners. Het 

team mantelzorg, onderdeel van Tom in de buurt, zet zich dagelijks in voor de 

ondersteuning van mantelzorgers in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop 

en Kaag en Braassem). Als mantelzorgadviseur ben je een belangrijke schakel in het 

voorkomen van en het bijstaan bij overbelasting van naasten die zorgen voor een 

ander. Heb jij kennis van mantelzorg, kan je goed luisteren en ben je proactief 

ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

  

 

WIE ZIJN WIJ 
Tom in de Buurt is een samenwerking van zes hulpverlenende organisaties (stichting 

ActiVite, De Binnenvest, Gemiva SVG groep, Kwadraad en Kwintes, WMO 

Maatwerk), die de WMO-hulp verzorgen voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Kaag en Braassem en Nieuwkoop. 

 

Tom in de buurt richt zich op sociaal-maatschappelijke vragen van volwassen 

inwoners en zorgt voor informatie, advies en ondersteuning bij de mensen thuis.  

 
  

 

 

JOUW PROFIEL 
We zoeken een college met de volgende kennis, ervaring en eigenschappen: 

 

 Je hebt ervaring m.b.t. het werken met mantelzorgers/naasten en met 

preventief werken. 

 Je heb een relevante HBO-opleiding of anders verkregen middels relevante 

werkervaring. 

 Je bent een positieve, stabiele persoonlijkheid en legt makkelijk contact met 

allerlei mensen. 

Adviseur 

Mantelzorg 



 Je vindt het prima om voor een groep te staan, een gesprek te leiden of een 

presentatie te geven. 

 Je bent pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. 

 Je kunt goed uit de voeten met registratiesystemen en Office progamma’s. 

 Je hebt een hands-on instelling en functioneert goed binnen een team. 

 Je bent flexibel en leergierig om, waar nodig, ook andere doelgroepen of 

projecten op te pakken. 

 Bekendheid met online en offline media en projectmatig werken zijn een pré. 

 

 

DIT HOUDT DE FUNCTIE IN     

 
 Individuele mantelzorgaanvragen aannemen en opvolgen. 

 Gesprekken voeren met mantelzorgers en hen adviseren bij hulpvragen. 

 Met het mantelzorgteam zorgdragen voor het in beeld brengen en 

waarderen van mantelzorgers. 

 Contacten onderhouden met zorgprofessionals en anderen binnen het 

netwerk van de mantelzorger. 

 Werven en begeleiden van de vrijwilligers mantelzorgondersteuning en het 

koppelen van vrijwilligers aan de juiste hulpvraag. 

 Collectieve activiteiten organiseren (bijv. Dag van de Mantelzorg) maar ook 

lotgenotengroepen en trainingen. 

 Expertise delen met de interne en externe partners van Tom in de buurt en de 

samenwerkingspartners enthousiasmeren. 

 Uitvoering van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. 

 
Ondersteuner 

In deze functie ondersteun je individuele mantelzorgers/naasten door te 

adviseren m.b.t. het delen van zorg, het vergroten van het sociaal netwerk en 

balans houden. Je organiseert lotgenotencontact en trainingen als daar 

behoefte aan is en begeleidt onze (vrijwillige) gespreksleiders hierin. Je werkt 

samen met je collega’s om mantelzorgers verder te helpen en maakt daarbij 

gebruik van hun specifieke expertise. Samen met je team en de afdeling 

communicatie bedenk je manieren om mantelzorgers en naasten ‘te vinden’, te 

waarderen en organisaties te overtuigen dat zij ook een bijdrage kunnen leveren 

in het goed betrekken, waarderen en ondersteunen van mantelzorgers. 

 

Verder dien je in het bezit zijn van een rijbewijs en eigen vervoer. Reiskosten 

worden vergoed. 

 

 
 WAT BIEDEN WE?  

 Een prachtige maatschappelijke functie. 

 Een uitdagende en zich voortdurend ontwikkelende werkomgeving. 

 Veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng. 

 Een bevlogen, collegiaal team met verschillende expertises. 

 Een passend salaris binnen salarisschaal 8 van de cao Sociaal Werk, waarbij 

inschaling afhankelijk is van relevante werkervaring. 

 Wij bieden bij aanvang een dienstverband van een 1 jaar aan met een 

proeftijd van 1 maand.  

 

 

 



 

 

ENTHOUSIAST? 

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en vind je dat de functie jou op het lijf is 

geschreven? 

Dan zien we graag je cv en motivatie voor 3 april tegemoet. Vermeld dan bij je 

sollicitatie: vacaturenummer 45A of reageer via deze link. Als we voldoende 

geschikte kandidaten hebben sluiten we de vacature eerder. 

Bij vragen over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Noëlle 

Smeets, T 06 43624963 of Thécla Ammerlaan, T 06-18249166. 
 

https://kwadraad.onlinevacatures.nl/nl/job/269297/apply

