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PERSOONSGERICHT WERKEN BIJ DE ZORGCIRKEL  

 

Een mapper voert observaties uit rondom persoonsgericht 
werken bij teams, op basis van de Dementia Care Mapping 
methodiek. Deze observaties worden met het team in een 
feedbacksessie gedeeld waarna het team inzicht krijgt in wat 
zij al goed doen en waar mogelijk punten voor verbetering liggen. 

Je voelt wanneer het klopt, voor de collega en de cliënt. De voldoening en waardering die dat geeft gunnen we 
iedereen! - Ester Hopman, mapper bij De Zorgcirkel.  

Wij zoeken 30 nieuwe mappers! (m/v) 
_______________________________________________________________________________________ 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA-MAPPER? 

Samen met andere nieuwe mappers start je met de basiscursus Dementia Care Mapping. Deze cursus duurt vier 
dagen. Daarna ga je samen op verschillende locaties aan de slag. Dit gaat in samenspraak met de zorgmanager en 
programmamanager. Er is veel ruimte voor autonomie en eigen inbreng.  

De ideale mapper voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 Je hebt kennis en minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van dementie  

 Je wilt op een positieve manier veranderingen binnen De Zorgcirkel realiseren 

 Je houdt van de dynamiek van teams en de verschillen tussen mensen en functies 

 Je houdt van reizen door je regio 

 Je houdt van samenwerken 

 Je kunt en wilt minimaal 6 mappings per jaar doen (elk 20 uur)  

 Je grijpt deze kans om je capaciteiten te ontwikkelen en je werk te verdiepen 

 Je kunt goed een advies overbrengen op een positieve manier 
 
Eisen en vaardigheden 

 Bij voorkeur een zorgopleiding en ervaring met verschillende doelgroepen 

 Je bent vaardig met Excel 
 

Herken je je hierin? Dan past het werk van mapper bij jou en ontmoeten we je graag. Mail ons als je interesse hebt. 
Vertel je motivatie en stuur een kort cv mee. Eerst nog wat meer weten? Bel of mail Marloes Bijl 
(programmamanager PGW): 06 - 12 59 98 85 / bijl@morgens.nl 

 

 


