
 

VACATURE COÖRDINATOR 

Stichting Mentorschap Amsterdam is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie die 
mentorschap biedt aan mensen die als gevolg van hun ziekte of beperking niet (volledig) in staat zijn 
om zelf hun zorgbelangen te behartigen. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld dementie, een 
verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis.  

Mentoren staan hun cliënten bij en op noodzakelijke momenten treden zij op als wettelijk 
vertegenwoordiger. Een mentor wordt aan een cliënt toegewezen door de rechtbank. De rechtbank 
kent de beschikking voor mentorschap toe aan Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) en 
vervolgens mandateert de stichting een mentor om het mentorschap namens SMA uit te voeren.         
 
De stichting werft en schoolt mentoren, koppelt hen aan een cliënt, en zorgt voor goede steun en 
begeleiding bij de uitvoering. Dit doen we met veel vrijwillige inzet en steun van een klein bureau met 
beroepskrachten. We bedienen op dit moment met 125 mentoren 140 cliënten. We willen komende 
jaren groeien naar 150 mentoren en meer dan 200 cliënten.  

 
Vanwege het vertrek van een collega zoeken wij per 1 juni/juli 2022 een: 

 
Coördinator voor 24 uur per week 

 
Wat vragen we van jou?     

• Je werft en selecteert vrijwillige mentoren en werkt mee aan hun scholing en 
deskundigheidsbevordering. Samen met enkele mentor-ondersteuners (vrijwilligers) bied  je 
hen coaching en begeleiding. Je geeft leiding aan mentoren en mentorondersteuners en je 
bent hun aanspreekpunt. 

• Je voert intakes uit en zorgt voor een goede match tussen mentor en cliënt, daarnaast 
onderhoudt je contact met de aanmelders, zorginstellingen en andere professionele partijen 
in het werkveld. 

• Je coördineert de aanvragen voor mentorschap bij de rechtbank, 
• Je verstrekt informatie aan potentiële cliënten, vrijwilligers en geïnteresseerden;  je promoot 

het mentorschap bij zorgaanbieders; onderhoudt contact met de gemeente. Je  
vertegenwoordigt daarbij de stichting naar de buitenwereld. 

• Je draagt  bij aan de voorbereiding, uitvoering en bewaking van het beleid van SMA en je 
voert daarbij alle bijbehorende operationele taken uit. 

• Je wordt de spil binnen de stichting tussen de mentoren, organisaties en het bestuur. 
 
Wat bieden wij?  

• Een veelzijdige, zelfstandige en verantwoordelijke functie in een klein bureauteam waar je 
nauw mee samenwerkt en inhoudelijk mee kunt sparren. 

• Werken vanuit een buurthuis in het centrum van Amsterdam. 
• Salariëring conform CAO Sociaal werk schaal 8. 
• Een dienstverband, in eerste instantie voor een jaar, maar bij wederzijds goedvinden 

verlenging voor onbepaalde tijd.  



 
Welke kennis, opleiding en eigenschappen heb je?  

• Hbo-opleiding in de sector zorg/maatschappelijk werk, passend bevonden door de 
Rechtspraak 1 

• Ervaring en bekendheid met de zorgsector en het ondersteunen van cliënten. 
• Je hebt ervaring en/of affiniteit met het coachen van vrijwilligers en je beschikt over een 

faciliterende, ondersteunende houding. Je denkt in oplossingen. 
• Je bent enthousiast en gedreven, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je 

bent in staat om, met je outreachende stijl van werken, de stichting te promoten. 
• Daarbij beschik je over een gezonde dosis humor, doorzettingsvermogen en ondernemerszin. 

Past deze functie bij jou?  
Reageer met een motivatiebrief en je CV voor 10 mei naar Stichting  
Mentorschap Amsterdam t.a.v. Bestuur Mentorschap bestuur@mentorschapamsterdam.nl  

Meer info over SMA en mentorschap vind je op www.mentorschapamsterdam.nl en 
www.mentorschap.nl   
Voor vragen/meer informatie over de functie kun je terecht bij de huidige coördinatoren: Marja van 
der Meer (06-11029463) of Ineke van der Wolff (06-46283524)  

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 19 en 20. 

 

 
1 Welke opleidingen passend zijn staat op de website van de Rechtspraak:    
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/ 
Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ba9a8840-b8a5-4b22-a52f-8f62452d1e48e499fa24-c96b-4996-8075-160f7c03be1615 


