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Over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant (ZHNW) is op zoek naar een enthousiaste 
ondersteuner. 
Het ZHNW is een organisatie die zelfhulpgroepen ondersteunt en faciliteert. De organisatie 
brengt lotgenoten met elkaar in contact, zodat zij in zelfhulpgroepen hun ervaringen kunnen 
delen om zo te werken aan herstel en acceptatie. Het uitgangspunt is; op eigen kracht de 
regie over je leven terugkrijgen.  
Het Zelfhulp Netwerk is te vinden op verschillende locaties, ons hoofdkantoor is gevestigd in 
Eindhoven.  
 
Als ondersteuner heb je een groot empathisch vermogen, kun je snel schakelen en ben je 
helder in je communicatie. Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid voor je eigen 
taken en werkt projectmatig. Je bent sterk in het schrijven van stukken tekst en hebt 
affiniteit met administratieve taken. Op termijn bestaat je takenpakket ook uit het voeren 
van overleg met onze maatschappelijke partners op het gebied van (gezondheids-)zorg en 
welzijn en met gemeenten. 

Je bent in bezit van een relevant hbo-diploma en werkt en denkt op hbo-niveau.  
De belangrijkste kwaliteiten die je moet hebben: 

• Collegiaal 
• Flexibel  
• Dienstverlenend 
• Stressbestendig  
• Computervaardig 
• Zelfstandig kunnen werken 

 
Voorbeelddag  
Je start de dag op samen met je collega’s. Nadat je de belangrijkste zaken uit je mailbox hebt 
opgepakt ga je aan de slag om de subsidieaanvraag te schrijven.    
Daarna vertrek je naar een netwerkpartner om daar samen met een deelnemer uit een 
zelfhulpgroep, voorlichting te geven over zelfhulp en onze organisatie. 
In het begin van de middag ga je terug naar kantoor om hulpvragen op te pakken en ga je in 
gesprek met een inwoner die een zelfhulpgroep wil opstarten. Hierna heb je tijd om 
administratieve taken op te pakken en schrijf je een kort verslag van de gesprekken die je 
gevoerd hebt.  
Aan het einde van je dag praat je even bij met een collega en daarna sluit je het kantoor af 
om naar huis te gaan. 
 



Wat bieden wij jou? 

• Je maakt deel uit van een enthousiast team van vijf personen. 

• We bieden een stimulerende en uitdagende werkomgeving.  

• Salaris volgens cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8. 

Definitieve inschaling zal gebeuren op basis van kennis en ervaring. 

• Het betreft een functie van 28 uur per week. Het heeft onze voorkeur dat je op korte 

termijn kunt beginnen. 

• Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantietoeslag en een 

eindejaarsuitkering.  

 
Sollicitatie: 
Ben jij de juiste kandidaat voor deze vacature, stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien 
van CV  naar: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant, ter attentie van:                                                            
Hetty van Asten, hetty@zelfhulpnetwerk.nl  
Ook voor vragen kun je bij Hetty van Asten terecht: 040-2118328. 
 
Wij reageren niet op sollicitaties zonder motivatiebrief.  
Je kunt tot en met 20 oktober 2020 reageren op deze functie. 
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 oktober 2020.  
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op: 
www.zelfhulpnetwerk.nl  
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