
Vacature zorgmentor in Assen

Als mentor vertegenwoordig je de zorgbelangen van je eigen groep cliënten. Je bouwt een 
vertrouwensband met hen op. Je neemt voor en als het kan mét cliënten beslissingen over 
hun verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Naast  telefonisch contact, bezoek 
je cliënten in hun leefomgeving en neem je deel aan (multidisciplinaire) besprekingen over 
hun welzijn. Je houdt contact met zorgverleners, de rechtbank ,mantelzorgers en/of familie. 

Takenpakket
• Het verzorgen van de aanmeldprocedure mentorschap.
• Intakes afnemen en op huisbezoek gaan bij cliënten.
• Het opbouwen en behouden van vertrouwen.
• Beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
• Toezien op naleving van het zorgplan.
• Het behartigen van persoonlijke belangen en adviseren bij het nemen van persoonlijke 

beslissingen.
• Eigen verslaglegging en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

Competenties
• Goed ontwikkelde contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk.
• Zowel zelfstandig als samen kunnen werken.
• Cliëntgericht en omgevingsbewust.
• Besluit- en handelingsvaardig.
• Integer.
• Alert en kritisch.

TAR-Mentorschap is een kleinschalig bureau voor mentorschappen .Er is een nauwe 
samenwerking met meerdere mentoren op het gebied van o.a. bereikbaarheid en 
vervanging. Door deze samenwerking is het mogelijk om de juiste mentor aan de juiste 
persoon te koppelen, en profiteert de client, maar ook de instelling, van korte lijnen, 
deskundigheid en professionaliteit.
Het werkgebied van TAR-Mentorschap is Drenthe, Groningen en Friesland en een deel van 
Overijssel.  TAR-Mentorschap is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Professionele Mentoren (NBPM).

Functie-eisen
• Relevante (sociale) afgeronde opleiding op Hbo-niveau. (of MBO met HBO denkniveau)
• Kennis van sociale kaart, ziektebeelden, juridisch kader en ontwikkelingen in de zorg.
• Relevante psychosociale werkervaring.
• Rijbewijs B en zelfstandig vervoer.

Locatie: standplaats Assen.
Aantal uren: 10 (met uitgroeimogelijkheden naar 40 uur)
Aanvang: per direct. 
Salarisindicatie: cao welzijn.
Vanwege privacygevoelige gegevens is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.
Gesprekken zullen zo veel als mogelijk plaats vinden in week 48 of in nader overleg. 

Interesse in deze vacature? E-mail dan je motivatie en curriculum vitae naar:  vacature@tar-
mentorschap.nl.


