De Stichting Bewindvoering Cliëntengelden te Geleen houdt zich bezig met het
uitvoeren van beschermingsbewind, inkomensbeheer, curatele en mentorschap voor
mensen met een zorgvraag.
Ter versterking van ons team zijn wij z.s.m. op zoek naar een:

Contactpersoon mentorschappen
voor 28 uur per week
Taken:
• Belangenbehartiging: Een mentor helpt bij de behartiging van de belangen van niet-materiële
aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed
zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten;
• Advisering: Een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen
van beslissingen;
• Vertegenwoordiging: Een mentor treedt op als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt met
betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de
cliënt niet wilsbekwaam is;
• Opbouw en behoud van vertrouwen: Om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is
gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Zo
kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennisnemen van diens situatie en aansluitend
op diens gewoonten, wensen en behoeften handelen in het belang van de cliënt.
Profiel:
Gezien de diversiteit in problematiek en leefomgeving van onze cliënten, hechten wij belang aan de
volgende kwaliteiten en vaardigheden:
• Een afgeronde relevante HBO-opleiding;
• In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
• Bereidheid om ook buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten;
• Enkele jaren ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg, geriatrie of psychiatrie;
• Kennis van cliëntenrechten, klachtrecht en van de wet op mentorschap;
• Kennis van aandoeningen en beperkingen en de betekenis daarvan voor de cliënt en diens
omgeving;
• Goed kunnen communiceren en samenwerken;
• Besluit- en handelingsvaardig zijn en initiatief nemen;
• Onafhankelijk en integer zijn;
• Grenzen kunnen stellen, stressbestendig zijn en in staat zijn tot zelfreflectie.
Arbeidsvoorwaarden:
- Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor 28 uur, waarna bij aangetoonde
geschiktheid voor functie, verlenging en/of omzetting naar contract voor onbepaalde tijd tot de
mogelijkheden behoort.
- De functie is (voorlopig) gewaardeerd op FWG 45, CAO Gehandicaptenzorg.
- Jaarlijkse bijscholing binnen het vakgebied.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u tot uiterlijk 8 november 2021 sturen naar info@stichtingbc.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Belfi op 085-3305151.

