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Er voor elkaar zijn in Almere. Dat is waar we voor staan als Vrijwilligers & Mantelzorg 

Centrale Almere.

De VMCA is het expertisecentrum voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in Almere. 

Almeerders kunnen bij ons terecht met hun inspiratie, ideeën, vragen en wensen op het

gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Wij informeren, adviseren en maken de verbinding tussen vrijwilligers, mantelzorgers en

organisaties. Ook richten wij ons o.a. op het voorkomen van eenzaamheid, we zoeken maatjes 

voor diverse mensen en we zetten vrijwilligers in. Wij maken deel uit van de wijkteams en

realiseren vanaf deze plek elke dag betekenisvolle ontmoetingen. 

Wij zorgen er elke dag voor dat de Almeerse samenleving vitaler, rijker en mooier wordt. 

Voor de sector Mantelzorg & Wijk zijn wij op zoek naar een 

kwartiermaker / programmaleider Diversiteit in Mantelzorg
  24 uur per week

Dit ga je doen
In deze functie werk je nadrukkelijk aan inclusieve mantelzorgondersteuning voor álle Almeerders.
Je gaat erop af en bereikt d.m.v. jouw netwerk en persoonlijkheid ook nieuwe doelgroepen.
Als kwartiermaker ligt jouw focus  op het bereiken  van bi culturele,  millennial-  en werkende 
mantelzorgers
Je legt contact met mantelzorgers en organisaties, kijkt wat de behoefte is en vertaalt dat naar 
(nieuw) aanbod voor mantelzorgondersteuning.
Je zet lijnen uit en werkt deze uit samen met de consulenten/adviseurs Mantelzorg.
Daarnaast speel je samen met de beleidsmedewerker Mantelzorg in op lokale en landelijke
ontwikkelingen en werk je aan lopende activiteiten zoals het organiseren van het 
jaarlijkse mantelzorgdebat.
 

Dit maakt jouw werk zo leuk
Waardering, werken in een inspirerend team, in een boeiende baan;
Je helpt drempels weg te halen voor Almeerders voor wie meedoen minder vanzelfsprekend is
Je werkt in een kleine, informele organisatie 
Jij weet als geen ander de organisatie te inspireren en te activeren op het gebied van diversiteit 
en inclusie. 
Je levert een bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke, 
gelijke kans krijgt.

Zo word jij continu uitgedaagd om jezelf te blijven ontwikkelen. Verder bieden wij:
• Een werkomgeving waarin wij met mensen en vóór mensen werken
• Mooie ontwikkelkansen, onder meer via interne trainingen
• De mogelijkheid om in overleg (deels) thuis te werken
• Een organisatie die rekening houdt met de diversiteit van inwoners in de stad en nieuwe 

groepen probeert te bereiken, activeren en verbinden

Wat breng je mee en wat zetten wij hier tegenover
Je bent outreachend, pro-actief en legt gemakkelijk contact. 
Je bent onderzoekend en nieuwsgierig.
Je kunt goed schakelen tussen uitvoerend en beleidsniveau. Je bent praktisch en analytisch.
Je hebt ervaring met het leiden van projecten en kunt goed zelfstandig en in 
teamverband werken. 
Je hebt een HBO of wetenschappelijke opleiding en relevante werkervaring in het 
sociale domein. 

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, max. schaal 10 CAO Sociaal Werk 
(beleidsmedewerker).De cao kent een individueel keuzebudget, ter hoogte 
van circa 18% van je bruto salaris. Dit budget geeft je de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaar
den af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. 
Het programma loopt tot einde 2023, daarna kijken we naar een mogelijk bredere invulling van 
de functie.
De aanstelling is vooralsnog voor een jaar, verlenging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk.

Interesse?
De VMCA hecht aan diversiteit en wil een afspiegeling zijn van de Almeerse samenleving.
Wij zijn benieuwd naar jouw unieke talent en hoe jij dit gaat inzetten bij de realisatie van onze 
missie.
Voel je dus uitgenodigd om te solliciteren! Mail voor 4 juni 2021 je motivatiebrief en CV naar
sollicitaties@vmca.nl t.a.v. Magda van der Wees, manager Wijk & Mantelzorg.
De sollicitatiegesprekken zijn op 14 en 17 juni. Vragen? 036 534 14 04 (ma t/m do).

Vacature kwartiermaker / programmaleider Diversiteit & Mantelzorg


