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CONSULENT JONGE MANTELZORGERS (12 UUR) 
 
Vacaturetype 
Sociaal Werker met aandachtsgebied Jonge Mantelzorgers  
Werkuren 
12 uur  
Dienstverband 
ZZP | Tijdelijk 
(zwangerschapsverlof) 
Werkdagen 
In afstemming 
Locatie: 
‘s-Hertogenbosch 
Sluitingsdatum: 
4 juli 
Startdatum: 
Per 1 augustus 
 
VANZELFSPREKEND!? is hét 
platform door en voor jonge 
(ex-)mantelzorgers uit Den Bosch.  
Het platform is opgezet door en met JMZ’ers. De basis van VANZELFSPREKEND!? vormen onze 
ervaringsdeskundige vrijwilligers; De JMZ-Experts. Dit zijn jongeren die mantelzorger zijn geweest 
of dit al een lange tijd zijn. Zij hebben een belangrijke rol: de JMZ-experts bepalen de koers, zijn 
de stem en het gezicht van VANZELFSPREKEND!? en spelen een belangrijke rol binnen ons 
ondersteuningsaanbod. Hun ervaring en verhalen staan centraal in alles wat we doen. 
 
Wat doen we? VANZELFSPREKEND!? maakt zich hard voor (meer) er- en herkenning van Jonge 
Mantelzorgers. Dit doen we middels informatievoorziening in uiteenlopende vormen: van 
gastlessen tot bewustwordingscampagnes (zoals onze eigen Week van de Jonge Mantelzorger) of 
ons CoFit Pakket tot een stripboek en expositie. Hiernaast hebben wij een dynamisch 
ondersteuningsaanbod waarbij het draait om peer-to-peer-contact, maatwerk en 
communitygevoel.   
 
Waar staan we ? Na een start-periode waarin de focus vooral lag op pionieren en innoveren 
komen we nu in een fase waarbij er ook meer aandacht komt te liggen op stabiliseren en 
professionaliseren. VANZELFSPREKEND!? neem deel aan het programma Vrijwillige Zorg in het 
gezin van het Oranjefonds. Daarnaast staan wij aan de wieg van de Strategische Alliantie Jonge 
Mantelzorg: een landelijk samenwerkingsverband tussen nationale kennisinstituten en 
voorlopers uit het veld, waar wij één van zijn. 
 
Wat zijn we? VANZELFSPREKEND!? is een jonge, ambitieuze, professionele club met vrijwilligers 
centraal. We zijn een platte organisatie met een bottom up werkwijze.  
  
   

 



Het werk 
▪ Je organiseert ‘Vanzelfsprekend Chillen!-avonden’: leuke (online) bijeenkomsten voor jonge 

mantelzorgers waarbij ontspanning en ontmoeting centraal staan 
▪ Je organiseert en geeft inhoud aan de ‘Vanzelfsprekend Skills!-avonden’: interessante 

inhoudelijke avonden waarbij tips, tricks en kennis delen centraal staan 
▪ Je begeleidt, coacht en stuurt de JMZ-experts aan. Dit zijn vrijwilligers die hun eigen ervaring 

als jonge mantelzorger inzetten bij het organiseren van de ontmoetingsavonden en het zijn 
van een ‘MantelMattie’ 

▪ Je biedt individuele ondersteuning aan jonge mantelzorgers en werkt hierin samen met 
samenwerkingspartners van Vanzelfsprekend!? in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

▪ Je geeft gastlessen/voorlichting op diverse vindplekken van jonge mantelzorgers en 
workshops aan beroepskrachten in het werkveld 

▪ Je geeft invulling en coördineert ‘MantelMatties’. Een maatjestraject waarbij jonge 
mantelzorgers gekoppeld worden aan een JMZ-expert om samen leuke dingen te doen en zo 
ook een steuntje in de rug te krijgen 

 
Profiel 
● Je hebt HBO-werk- en denkniveau (met voorkeur een diploma Social Work of Pedagogiek) 
● Je hebt aantoonbare ervaring of affiniteit met de doelgroep 
● Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en het signaleren van de laatste 

ontwikkelingen in het vakgebied, zowel theoretisch als praktisch 
● Je bent enthousiast en weet dit ook over te brengen aan vrijwilligers en jonge mantelzorgers 
● Je kunt goed communiceren op meerdere niveaus 
● Je kan goed in teamverband werken, maar ook zelfstandig 
● Je bent proactief en kan goed inspelen op veranderingen 
● Je bent flexibel en bereid om in de avonduren te werken 
 
Wij bieden 
Je wordt opgenomen in een klein enthousiast en ambitieus team. De functie is op ZZP-basis en 
op basis van een modelovereenkomst. 
 
Informatie en sollicitatie 
De ingangsdatum is per 1 augustus en voor bepaalde tijd van vier maanden. 
 
Voor meer informatie en vragen over de functie kun je contact opnemen met Thuy-Van Nguyen, 
communitymanager Vanzelfsprekend!?. 
thuy-van@vanzelfsprekendjmz.nl | 06-47487549 
 
Je sollicitatiebrief met C.V. kun je (uitsluitend per e-mail) voor uiterlijk 4 juli sturen naar  Bestuur 
Vanzelfsprekend!? info@vanzelfsprekendjmz.nl o.v.v. vacature Consulent Jonge Mantelzorgers 
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