
    

 

Gezocht: Projectmanager Oudercommunity
 Stichting Complex Care United (afgekort 2CU: "to see you") 

Stichting 2CU zet zich in voor alle mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en 
Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun directe omgeving. Ter illustratie zie 
de film ‘Wat je niet ziet’ Met aandacht en ondersteuning wil 2CU het leven van 
ZEVMB en hun gezin waar mogelijk verbeteren en de kwaliteit waarborgen. 
Niet alleen thuis, maar ook in het ziekenhuis, de instellingen of in een initiatief.  

Vanaf 2017 heeft 2CU, samen met Wij zien je Wel knelpunten in kaart gebracht 
en vertaald naar oplossingsrichtingen. Nu is het tijd voor fase 2 waarin we wat 
we samen hebben opgehaald en bereikt, gaan borgen. Wij vinden het 
belangrijk om in contact te blijven met de ouders en familieleden van mensen 
met ZEVMB en hun inbreng in fase 2 van Wij zien je Wel te bestendigen. Alleen 
wanneer zij zich in de resultaten kunnen vinden, hebben wij het goed gedaan.  

Daarom zijn wij opzoek naar een Projectmanager Oudercommunity voor 
minimaal 8 uur in de week voor een periode van anderhalf jaar. 

Onderhouden en leggen van nieuwe contacten 

De projectmanager oudercommunity vormt de verbinding tussen de oudercommunity van 
2CU en Wij zien je Wel zodat de inbreng van ervaringsdeskundigheid en kennis van de 
oudercommunity op landelijk en regionaal niveau goed geborgd blijft en Wij zien je Wel 
kunnen bedienen. 

De oudercommunity is verspreid over het hele land met aanspreekpunten in elke regio. 
Deze regio-ouders zijn zelf ouder van een kind (18+/18-) met ZEVMB, kennen hun regio 
en faciliteiten voor ZEVMB goed en zijn bereid om te helpen ouders van te bereiken en 
informeren. De projectmanager oudercommunity bij 2CU onderhoudt contact met de 
regio-ouders en de oudercommunity en breidt dit netwerk uit d.m.v. de juiste 
communicatie mix.  

De wens van Stichting 2CU en Wij zien je Wel is de community in de komende anderhalf 
jaar te laten groeien en ouders op een toegankelijke en laagdrempelige manier te 
verbinden en betrekken bij onze werkzaamheden. De projectmanager oudercommunity 
gaat daarbij actief op zoek naar nieuwe ZEVMB gezinnen. Actieve deelname door 
gezinnen zelf is geen vereiste, maar zichtbaarheid biedt 2CU en Wij zien je Wel de 
mogelijkheid om deze gezinnen goed te informeren over nieuwe ontwikkelingen en te 
ondersteunen wanneer dat gewenst is.
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Wat wij verwachten 
  
• Je hebt affiniteit met de doelgroep 
• Je laat zien dat je er bent en bent niet bang om af en toe buiten kantooruren een 

afspraak te hebben of te moeten bellen  
• Je bent verbindend en houdt het contact interactief en warm 
• Je hebt kennis van de inzet van sociale media en digitale communicatie 
• Je bent vaardig met het samenwerken op afstand in een digitale werkomgeving 
• Je kunt zelfstandig werken en houdt met plezier de andere teamleden op de hoogte van 

de ontwikkelingen.

Opzetten van een community netwerk met infrastructuur  

De projectmanager zal voor een duur van tenminste anderhalf jaar, verantwoordelijk zijn 
voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de ouder-community en het opzetten 
van een netwerk met een daarbij passende (digitale) infrastructuur waarmee de 
oudercommunity duurzaam belegd wordt bij Stichting 2CU. Het organiseren van 
ouderbijeenkomsten in/met de verschillende regio’s is hier eveneens een onderdeel van.  

Taken in het kort 

• Organiseren en uitbreiden van de ouder community 
• Opzetten van een duurzame 2CU oudercommunity netwerk inclusief infrastructuur 

waarbij elke regio goed vertegenwoordigd is 
• Onderhouden van contact met regio- en community ouders en het organiseren van 

bijeenkomsten t.b.v van de werkzaamheden van Wij zien je Wel 
• Alle communicatie rondom de ouder-community  

Wat wij bieden 

• Een leuke uitdaging in een groeiende organisatie 
• Ruimte voor eigen creativiteit  
• Toegang tot onbekend en onontgonnen gebied 
• Een ZZP-contract voor 8 uur per week, detachering is niet mogelijk 
• Flexibiliteit met veel enthousiasme en gedrevenheid 

Reacties 

Wij ontvangen reacties graag uiterlijk op 15 augustus 2020 in de vorm van een brief met 
CV per mail. 
Deze kan gestuurd worden aan Sarike de Zoeten, sarike@2cu.nu  
Voor vragen of een nadere toelichting: 06-50 66 4948  
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