VACATURE NETWERKCOÖRDINATOR

Het Netwerk Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost-Veluwe is een samenwerkingsverband van
meerdere instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Binnen het Netwerk Dementie/Geriatrie
spannen zij zich gezamenlijk in om in de regio ketenzorg te realiseren voor mensen met (een
vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers/naasten. Deze ketenzorg zorgt voor
samenhangende dementiezorg, die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie
en hun naasten.
De regio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Hattem (netwerkdementie.nl).
Organisatorische inbedding
Het Netwerk Dementie/Geriatrie en het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe beschikken beide over
eigen netwerkcoördinatoren. Deze werken, ieder vanuit eigen specifieke expertise, nauw samen. De
netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie werkt, net als de netwerkcoördinator Palliatieve Zorg, in
opdracht van het Dagelijks Bestuur van het Netwerk Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg OostVeluwe en legt hieraan verantwoording af. Wij geloven in de kracht van samenwerken en beide
netwerken hebben een gezamenlijke missie en visie.
Missie: De regionale Netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg staan voor optimale kwaliteit
van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor alle inwoners van Oost-Veluwe, waarbij
cliënten zelf de regie voeren en op verzoek hierin worden ondersteund.
Visie: Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkpartners om gecoördineerde
informatie, zorg, begeleiding en ondersteuning aan zowel cliënt als naasten/mantelzorgers te bieden
door de juiste deskundige(n), op het juiste moment en op de gewenste plek
Het Netwerk Dementie/Geriatrie werkt met Geheugensteunpunten (hetgeheugensteunpunt.nl ) in
de deelnemende gemeenten, die drie functies hebben namelijk laagdrempelige activiteiten voor
mensen met (het vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers en naasten
(hetgeheugensteunpunt.nl), een centraal, regionaal- meld- en registratiepunt casemanagement en
de dementievriendelijke samenleving. Daarnaast werkt het netwerk aan een zorgpad kwetsbare
ouderen.

Voor het Netwerk Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost-Veluwe zijn wij op zoek
naar een per 1 april 2019 aan te stellen

Netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie
24 uur per week

Profiel







beschikt over een academisch werk- en denkniveau of een relevante hbo-opleiding,
aangevuld met verschillende jaren werkervaring
heeft een wervende, enthousiasmerende en ‘out-going’ werkhouding
is in staat samen te werken, partijen met elkaar te verbinden en het netwerk te
vertegenwoordigen
beschikt over enkele jaren ervaring in het domein zorg en welzijn, bij voorkeur met de
doelgroep kwetsbare ouderen en mensen met (een vermoeden van) dementie en hun
mantelzorgers en naasten
heeft brede kennis en zicht op de ontwikkelingen binnen het domein zorg en welzijn
is in het bezit van een rijbewijs en eigen auto

Vaardigheden












is een katalysator binnen het samenwerkingsverband van de netwerken
is communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling) en overtuigend
is verbindend: ziet kansen en legt verbindingen tussen mensen en organisaties
durft initiatief te nemen: is in staat trekker te zijn in een complex werkveld en kan daarbij
omgaan met verschillende belangen en posities
heeft het vermogen om strategie en uitvoering aan elkaar te verbinden: ziet grote lijnen en
heeft oog voor het detail
kan wensen van professionals en cliënten vertalen naar beleidsvoorstellen
kan projectmatig werken en organiseren
kan leidinggeven aan werkprocessen binnen het samenwerkingsverband
is in staat beleidshiaten te herkennen en bespreekbaar te maken
neemt een eigen positie in en is in staat de visie van het Netwerk te verwoorden binnen het
krachtenveld van politieke, instellings- en cliëntenbelangen
beschikt over doorzettingsvermogen, organisatietalent en geduld

Taken












ondersteunt het Dagelijks Bestuur bij de strategische beleidsontwikkeling, zowel voor het
overkoepelende netwerk als voor de samenhangende en individuele netwerken
verzorgt jaarlijks een netwerk-werkplan en bijbehorende rapportages
zorgt voor een financiële onderbouwing van het netwerk
stuurt de Geheugensteunpunten aan
zorgt voor de coördinatie van het casemanagement dementie
bereidt, in nauwe samenspraak met de netwerkcoördinator palliatieve zorg en de voorzitter,
de agenda’s en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur en de Stakeholders van de
netwerken voor
geeft vorm aan pr en voorlichting van het overkoepelende netwerk
zorgt voor toegankelijke informatie voor een effectief en efficiënt (zorg)proces
werkt structureel aan een goed functionerend netwerk
geeft sturing aan en monitort acties en resultaten van de diverse werkgroepen en het
regioteam
stelt subsidieaanvragen en de verantwoording daarvan op

Aanbod






een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en (visie)ontwikkeling
een aanstelling voor de periode van één jaar
een dienstverband met een omvang van 24 uur per week
arbeidsvoorwaarden die passend zijn bij de functie (fwg 60)
de functie wordt ondergebracht bij Atlant Zorggroep

Reacties
Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel nodigen wij van harte uit om hun interesse
kenbaar te maken. Een korte motivatie, vergezeld van een recent CV, ontvangen wij graag voor 10
februari 2019 per mail aan de voorzitter van het netwerk: Ton Lijten (directeur/bestuurder van
KleinGeluk), t.lijten@kleingeluk.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

