
 

 
 
Ben jij een organisatietalent en heb je oog en oor voor de mensen om je heen? Heb je affiniteit met (jonge) 
mantelzorgers? En ben je op zoek naar een veelzijdige baan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Welzijn Barneveld is een ondernemende welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Barneveld. 
We bieden maatschappelijke ondersteuning aan vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, volwassenen en 
jongeren. Met ons vraag gestuurde diensten- en activiteitenaanbod hebben wij als doel om  de 
zelfredzaamheid, de participatie en het welzijn onder de lokale bevolking vergroten.    
 
Wat ga je doen? 

 Aandacht voor jonge mantelzorg!  
Je geeft voorlichting op scholen aan jongeren en leerkrachten over mantelzorg. Je organiseert 
activiteiten en onderhoudt contacten met de jongeren. In juni organiseer je de week van de jonge 
mantelzorg.   

 Ondersteunen van mantelzorgers!  
Je biedt een luisterend oor aan mantelzorgers. Je helpt mee met het organiseren van activiteiten, 
voorlichting en gespreksgroepen. Je geeft de mantelzorger advies en ondersteuning op maat.  

 Mantelzorgwaardering! 
Vanuit de gemeente is er een jaarlijkse mantelzorgwaardering in de vorm van een cadeaukaart. Jij 
coördineert en begeleidt het hele proces rondom de mantelzorgwaardering.  

 Informele Hulp! 
Wanneer de mantelzorger of hulpvrager praktische hulpvragen heeft, match jij deze aan een 
vrijwilliger of je verwijst door.  

Zijn dit jouw kwaliteiten? 
 

 Enthousiaste, open houding en sterke communicatieve vaardigheden 
 Kennis van Officepakketten Word, Excel, Outlook, Teams en sociale media. 
 Je bent een ster in het verbinden en motiveren van mensen. 

Voor deze functie is een afgeronde sociale opleiding en/of werkervaring noodzakelijk. De functie vraagt ook 
om een flexibele instelling qua werktijden.  
 
Wij nodigen je uit om te reageren! 
 
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv, vóór 28 februari naar Mirjam Bos, m.bos@welzijnbarneveld.nl  
 
Wat bieden wij?  
 

 Uitdagende baan binnen een vooruitstrevende en ambitieuze organisatie. 
 Salariëring conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  
 Een gezellige werkplek waarbij je ruimte hebt voor jouw eigen ideeën 
 Een betrokken en energiek team van collega’s om je heen.   

Meer informatie over de functie? 
 
Bel met Lisette Mulder, via 0342-745817 

Welzijn Barneveld 
Postbus 306 

 3770 AH Barneveld 
www.welzijnbarneveld.nl 

Welzijn Barneveld 
 zoekt voor het Steunpunt Mantelzorg een 

  
 Enthousiaste consulent (jonge) mantelzorg! 

 
                           28 – 32 uur per week  
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