
                                                                                                                 
 
Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de Gooi en Vechtstreek. Via 
integrale gebiedsteams komt, op basis van vragen en behoeften van inwoners, aanbod tot stand 
dat door of samen met bewoners wordt uitgevoerd. Daarnaast voert Versa Welzijn in opdracht 
van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek de Anti- Discriminatie Voorziening (ADV), Meldpunt 
Discriminatie Gooi en Vechtstreek, uit. Dit is een Antidiscriminatievoorziening zoals bedoeld in de 
Wet op de Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Als zodanig is haar taak het voorkomen 
en bestrijden van discriminatie op de gronden van de gelijke behandelingswetgeving. De 
kerntaken zijn klachtbehandeling, advisering en voorlichting  

Versa Welzijn zoekt zo spoedig mogelijk een: 

 Consulent Discriminatiezaken(m/v/x) 
met als kerntaken communicatie en voorlichting 

ten behoeve van het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek (Meldpunt Discriminatie) 

voor 22,5 uur per week met als standplaats Hilversum 

 

vacaturenummer 22.02.04 

Versa Welzijn is op zoek naar een kandidaat met een communicatie of sociaal (juridisch) werk 
achtergrond die ambities heeft om in nauwe samenwerking met de klachtbehandelaar, sociaal 
werkers en (externe) samenwerkingspartners, discriminatie en ongelijke behandeling op alle 
fronten te adresseren. In 2022 wil het Meldpunt Discriminatie haar bekendheid, vindbaarheid en 
bereikbaarheid verder gaan vergroten. Het vergroten van de meldingsbereidheid onder jongeren 
wordt hierbij één van de speerpunten. 
Jij gaat, samen met je collega, hier een belangrijke bijdrage aan leveren door (brede) activiteiten 
op het gebied van communicatie en voorlichting. Je verzorgt communicatie via diverse (sociale) 
mediakanalen, je gaat de wijk in om met mensen te praten, je verzorgt voorlichtingsactiviteiten, je 
bent aanwezig in onze wijkcentra en zo nodig handel je klachten af rond discriminatie. Je bent 
hierbij gericht op integrale samenwerking met de sociaal werkers in de gebiedsteams en (externe) 
samenwerkingspartners.  

Takenpakket Consulent Discriminatiezaken:  

- Verzorgen van (dagelijkse) communicatie(-activiteiten) van het Meldpunt Discriminatie 
- Initiëren en verzorgen van voorlichtingsactiviteiten en trainingen op het gebied van (on)gelijke 

behandeling. 
- Relevante ontwikkelingen bijhouden en vertalen naar beleid en activiteiten. 
- Schrijven van content ten behoeve van diverse communicatie-uitingen en beleid. 
- Bijhouden website 
- Verstrekken van informatie aan derden (b.v. landelijke pers, bedrijven etc.). 
- Netwerkbeheer: onderhouden, beheren en verder in kaart brengen van relevante netwerk, 

doelgroepen en stakeholders van het Meldpunt Discriminatie 
- In voorkomende gevallen waarnemen en ondersteunen van overige taken van het Meldpunt 

Discriminatie, waaronder klachtbehandeling   
- Mede verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken van het Meldpunt Discriminatie 
 

Wij vragen: 

- Minimaal een afgeronde opleiding Hbo Communicatie of sociaal (juridisch) werk 



- Affiniteit met het onderwerp gelijke behandeling én het sociaal werk. 
- Aantoonbare kennis en ervaring met activiteiten en middelen op het gebied van communicatie 

en voorlichting. 
- Kennis en ervaring met het discriminatieveld, gelijke behandelingswetgeving, overheidsbeleid 

en maatschappelijke organisaties is een pre.  
- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
- Netwerker 
- Creativiteit en “out of the box denken” 
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
- Flexibel inzetbaar 

 
Wij bieden:  

- Een zelfstandige functie in een prettige werksfeer; 
- Een aanstelling voor een jaar met een vaste arbeidsovereenkomst tot doel.  
- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8, minimaal € 2.780,- en 

maximaal € 3.961,-, bij fulltime dienstverband, afhankelijk van relevante werkervaring; 
- Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn (v/h PGGM). 

Versa Welzijn vraagt alle medewerkers bij indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent Gedrag 

te overleggen. 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Bernd Buiting, Consulent 

Discriminatieklachten via bbuiting@versawelzijn.nl. of Ingrid van der Vorst, leidinggevende ADV 

via ivorst@versawelzijn.nl 

Je schriftelijke sollicitatie + CV kun je sturen aan: directiesecretariaat@versawelzijn.nl naar Versa 

Welzijn t.a.v. de afd. P&O, Postbus 1463, 1200 BL Hilversum. Brieven dienen uiterlijk op 20 

februari 2022 binnen te zijn. Gesprekken zijn gepland op 1 maart 2022.  

Alleen brieven met vermelding van het vacaturenummer: 22.02.04 worden in behandeling genomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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