VACATURE
Meetellen in Utrecht geeft mensen een stem via het doen van onderzoek. Dit gebeurt o.a. middels
een panel van 400 Utrechtse leden die hun ervaringen en mening delen via vragenlijsten, diepteinterviews of klankbordgroepen. Het panel bestaat uit mensen die ervaringen hebben met
hulpverlening of op andere wijze extra ondersteuning nodig hebben.
Meetellen werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en is daarin uniek in Nederland. Ook voert
Meetellen opdrachten uit in het sociaal domein om de stem van mensen te laten horen, bijvoorbeeld
via klanttevredenheidsonderzoeken of expertpanels.
Er werken 8-10 panelmedewerkers voor Meetellen. Zij werken als vrijwilliger en hebben ervaring met
het ontvangen van extra zorg of hulp. Meetellen draagt bij aan hun proces van groei en/of reintegratie doordat zij allerlei werkzaamheden uitvoeren voor het project. Zij worden daarbij begeleid.

Meetellen bestaat uit een hecht en enthousiast team, dat in gezamenlijkheid de diverse doelen
bewerkstelligt. Voor de training en begeleiding van de panelmedewerkers en de organisatie van hun
werkzaamheden zoeken wij iemand die ons team per 1 maart 2021 komt versterken als:

PROJECTMEDEWERKER
Wat houdt het werk in?
Het gaat om een uitvoerende en begeleidende functie ter ondersteuning van de panelmedewerkers.
Het team van Meetellen werkt projectmatig aan interne en externe onderzoeksopdrachten van plan
van aanpak tot en met rapportage. In overleg met de coördinator organiseer je de werkzaamheden
van de panelmedewerkers rond de lopende onderzoeken, bereidt het team daarop voor en begeleidt
daarbij. Daarnaast stel je samen met de panelmedewerkers persoonlijke leerdoelen op, verken je de
mogelijkheden binnen Meetellen voor hun ontwikkeling en help je hen zo nodig in contact te komen
met externen die hen daarbij kunnen helpen, zoals een trajectbegeleider.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?
• Werken vanuit gezamenlijkheid en een veilige omgeving
• Zelfstandig in de planning taken uitvoeren en de panelmedewerkers betrekken
• Organiseren en inplannen van de werkzaamheden
• Begeleiden van de panelmedewerkers bij hun werkzaamheden
• Trainen van panelmedewerkers ter voorbereiding op hun taken
• Begeleiden van panelmedewerkers bij hun groei en/of re-integratie
• Onderhoud van het panel
• PR van Meetellen helpen te onderhouden via social media
Wat bieden wij jou?
• Een ervaren en enthousiast team dat goed samenwerkt
• Een organisatie die zich blijft ontwikkelen
• Een werkweek van ongeveer 16-20 uur
• Een behoorlijk zelfstandige functie
• Salaris passend bij de functie (schaal 7 CAO Sociaal Werk)
Deze functie vereist van jou:
• HBO- werk- en denkniveau
• Minimaal bewezen affiniteit met de doelgroep of ervaringsdeskundig
• Om kunnen gaan met Word en Excel
• Om kunnen gaan met social media
• Interesse in onderzoek
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Snel kunnen schakelen
• Kunnen samenwerken
• Overzicht behouden
• Organiseren
• Pro-actief zijn
• Aan een planning kunnen houden
• Invoelend en sociaal
• Communicatief sterk
• Creatief kunnen denken

BELANGSTELLING?
We zijn nadrukkelijk op zoek naar de juiste persoon voor Meetellen in Utrecht en komen graag met
je in contact. Stuur je sollicitatiebrief voorzien van CV voor 31 januari 2021 naar info@meetellen.nl.
Meer informatie over Meetellen in Utrecht vind je via meetellen.nl of facebook. Voor meer
informatie over de functie kun je contact opnemen met Annette Schlingmann, coördinator:
annette@meetellen.nl of 06 55493401.

