
VACATURE 
 
VANZELFSPREKEND!? | PLATFORM VOOR JONGE MANTELZORGERS 
 
OFFICE MANAGER MET COMMUNICATIESKILLS (8 UUR) 
 
Vacaturetype / functietype 
Administratie en communicatie 
Werkuren 
8 uur  
Dienstverband 
ZZP-verband  
Werkdagen 
In afstemming 
Locatie 
‘s-Hertogenbosch 
Sluitingsdatum 
4 juli 
Startdatum: 
Per direct 
 
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 online-talkshow. Hiernaast hebben wij een dynamisch 
ondersteuningsaanbod waarbij het draait om peer-to-peer-contact, maatwerk en 
communitygevoel.   
 
Waar staan we nu? 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 
Administratieve werkzaamheden:  
▪ Basis boekhouding 
▪ Projectadministratie 
▪ Communicatie externe contacten 
▪ Secretariële taken  
▪ Administratieve ondersteuning bestuur 
 
Werkzaamheden communicatie  
▪ Vorm en uitvoering geven aan het content voor onze online kanalen 
▪ Ontwikkeling en beheer van nieuwsbrieven naar onze samenwerkingspartners 
▪ Tekst ontwikkelen voor onze website en PR-materiaal 
▪ Coördineren en samenwerken met externe zzp’ers als vormgevers, website ontwikkelaars en 

filmmakers 
 
Profiel: 
▪ Je bent een taakgerichte regelaar 
▪ Je werkt gestructureerd, secuur en accuraat 
▪ Je kunt goed communiceren op meerdere niveaus 
▪ Je kan goed in teamverband werken, maar ook zelfstandig 
▪ Je bent flexibel, proactief en kan goed inspelen op veranderingen 
▪ Je hebt kennis van social media 
▪ Kennis van Microsoft Office met name Word en Excell 
▪ Je hebt affiniteit met de doelgroep 
 
Wij bieden 
Je wordt opgenomen in een klein enthousiast en ambitieus team. De functie is op ZZP-verband 
en op basis van een modelovereenkomst. 
 
Informatie en sollicitatie 
De ingangsdatum is per direct. De looptijd is in eerste instantie tot en met december 2020. Onze  
intentie is om daarna te verlengen.  
 
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. Office Manager. 
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