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Bedrijfsprofiel 

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord.  

Het centrum houdt zich bezig met het vergaren en verspreiden van kennis, het ontwikkelen van een 

passend aanbod voor mantelzorgers en biedt deze ondersteuning door mantelzorgmakelaars en 

consulenten mantelzorg voor de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 

De doelstelling van de het Mantelzorgcentrum is het doelmatig organiseren van ondersteuning aan 

mantelzorgers in de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we samen met organisaties en 

gemeenten in de regio’s. Daarnaast is het mantelzorgcentrum vraagbaak voor gemeenten en 

organisaties die zich bezighouden met mantelzorg. Door een intensieve samenwerking met alle 

betrokkenen wordt geprobeerd om de hulp- en dienstverlening aan mantelzorgers zodanig te 

organiseren dat er een sluitend aanbod is op de vraag van mantelzorgers. 

Het Mantelzorgcentrum is een kleine, flexibel ingestelde organisatie, waar 12 werknemers in dienst 

zijn, en afhankelijk is van een jaarlijks vast te stellen subsidie van gemeenten. 

 

Doel van de functie 

Het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger door het overnemen van regeltaken. 

 

Organisatorische positie 

De mantelzorgmakelaar ressorteert hiërarchisch onder de directeur.  

 

Resultaatgebieden 

Analyse van de hulpvraag 

• Verzamelt informatie over de mantelzorger door middel van gesprekken en verkent de 

(maatschappelijke) situatie, om zo wensen, behoeften, problemen en motivatie van de 

mantelzorger in kaart te brengen;  

• Legt zo nodig huisbezoeken af;  

• Stelt een trajectplan op, waarbij zaken als uitgangspunten, doelen, tijdpad en afspraken zijn 

vastgelegd en waarbij rekening wordt gehouden met budget; 

• Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de begeleiding. 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Resultaat: Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse 

en een trajectplan kan worden uitgevoerd.    

 

Informeren en adviseren 

• Geeft voorlichting aan individuen en groepen over vraagstukken die betrekking hebben op de 

doelgroep;    

• Stelt informatie en documentatiemateriaal beschikbaar aan individuen, groepen, overheid en 

instellingen;    

• Verstrekt informatie aan de mantelzorger over regelingen en voorzieningen;    

• Onderhoudt contacten met andere instanties en instellingen, die betrokken zijn of betrokken 

kunnen worden bij begeleiding van de mantelzorger;    

• Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;    

• Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening; 

• Signaleert laatste ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch en 

communiceert hierover zodat het leidt tot veranderend beleid;    

• Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en houdt documentatie bij.    

Resultaat: informatie en advies gegeven, zodanig dat individuen, groepen en overheden goed zijn 

geïnformeerd over de situatie van de doelgroep.    

 

Bemiddelen en overnemen regeltaken 

• Begeleidt de mantelzorger adequaat en efficiënt;   

• Werkt samen met andere disciplines zowel intern als extern;   

• Verleent concrete diensten, zoals cliëntondersteuning en het overnemen van regeltaken;  

• Begeleidt activiteiten gericht op preventie;    

• Bewaakt de voortgang van de verschillende onderdelen van het trajectplan en stelt het 

trajectplan bij indien noodzakelijk;    

• Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen in conflicten;    

• Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;    

• Coördineert de eigen hulpverlening;    

• Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de 

directe hulpverlening op lokaal niveau;    

• Evalueert trajectplan en stelt dit zo nodig bij.    

Resultaat: Trajectplan uitgevoerd, zodanig dat het doel op een inzichtelijke en methodische manier is 

behaald.  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Opbouwen en onderhouden van een netwerk 

• Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere doelgroep, 

potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers. 

Resultaat: Contacten gelegd, zodanig dat een netwerk gerealiseerd is dat naar behoefte geactiveerd 

kan worden. 

 

Profiel van de functie 

Kennis 

• HBO werk- en denkniveau;    

• Afgeronde opleiding (Post HBO) Mantelzorgmakelaar of studerend hiervoor 

• Kennis van (overheids-)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen;    

• Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij.     

• Kennis van de administratieve procedures binnen het werkgebied;  

• Kennis van Office 365 

• Kennis van klantvolgsystemen.  

 

Specifieke kenmerken 

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het vragen en geven van concrete informatie;  

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van correspondentie en 

voorlichtingsmateriaal;  

• Analytisch vermogen voor het analyseren en signaleren van knelpunten en het vertalen 

hiervan in advies;  

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, 

overheden en instellingen;    

• Ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens;  

• Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens;  

• Flexibiliteit bij de aansluiting van werkzaamheden op de dagindeling van de mantelzorger;  

• Resultaatgerichtheid wat zich uit in actief gericht zijn op het behalen van resultaten en 

doelstellingen op basis van gemaakte afspraken en de bereidheid bij te sturen om de best 

mogelijke resultaten te bereiken; 

• Klantgerichtheid, waarbij het anticiperen op behoeften van mantelzorger en een hoge 

prioriteit geven aan servicegerichtheid en mantelzorgmakelaar-tevredenheid bewerkstelligd 

wordt, onder meer door dagelijkse bereikbaarheid per email en telefoon; 

• Teamspeler die kan bijdragen aan een gemeenschappelijk resultaat, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is; 

• Initiatiefrijk zodat kansen gesignaleerd worden en ernaar gehandeld wordt; 

• Representatief. 
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Wie zoeken wij? 

• Je bent een enthousiast en energiek persoon en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden en hebt de passie om mantelzorgers zo optimaal mogelijk te helpen. 

• Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en onderzoekt graag de mogelijkheden die 

het huidige beleid kan bieden voor mantelzorgers. 

• Je woont bij voorkeur in de regio Noord Kennemerland of de Kop van Noord Holland 

 

Wat bieden wij? 

• Een klein dynamisch team met een groot werkveld 

• De CAO Zorg en Welzijn met goede arbeidsvoorwaarden zoals salaris en studiemogelijkheden. 

• Voldoende ruimte om werk en privé te combineren 

• Begeleiding in je werk en intervisiemomenten 

 

 


