VACATURE

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd komt graag in contact met kandidaten voor:

Vacature tijdelijk beleidsmedewerker
Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd (24 uur per week)
Per 1 november 2022
Het Kenniscentrum
Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van 39 zorgaanbieders gespecialiseerd
in de zorg voor jonge mensen met dementie, vijf universitaire Alzheimercentra, Alzheimer
Nederland, FTD lotgenoten, Alzheimer Liga Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen. Het Kenniscentrum kent als doel het ondersteunen en verbeteren van de
kwaliteit van leven van de jonge mens met dementie en zijn sociaal systeem door:
•
•
•
•

het ontwikkelen, verzamelen en delen van expertise;
bevorderen van tijdige en adequate diagnostiek;
informatie, voorlichting en advisering;
bevorderen van en participeren in wetenschappelijk onderzoek en implementatie van
resultaten;
bevorderen van gespecialiseerd casemanagement;
bevorderen van evenwichtige spreiding van gespecialiseerde zorgvoorzieningen in
Nederland;
bevorderen van regionale netwerken.

•
•
•

We zijn op zoek naar een waarnemend beleidsmedewerker voor een duur van 6
maanden.
In deze veelzijdige functie ondersteun je het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op
Jonge Leeftijd en de Adviesraad bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het
Kenniscentrum, zodat het bestuur en de aangesloten organisaties in staat zijn dit beleid op
tactisch en operationeel niveau te implementeren.
Wat doe je als beleidsmedewerker?
•
•
•
•
•
•

Je volgt actief ontwikkelingen en actualiteiten met betrekking tot de doelgroep;
Je vertaalt dit naar (beleids)plannen en voorstellen aan het bestuur;
Je doet proactief voorstellen voor het optimaliseren en actualiseren van de
dienstverlening;
Je voert deze voorstellen, na akkoord van het bestuur, zelfstandig uit;
Je bouwt en onderhoudt een netwerk binnen de zorg voor jonge mensen met
dementie;
Je fungeert als spin in het web voor het Kenniscentrum;

Wat breng je?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een analytische denker met HBO+ werk- en denkniveau (voorkeur afgeronde
opleiding in de gezondheidzorg);
Je hebt affiniteit en/of ervaring met (de zorg voor) onze specifieke doelgroep;
Je bent bekend met regionale netwerken in de zorg;
Je hebt ervaring met projectmanagement;
Je hebt een goed gevoel voor organiseren;
Je bent zelfstartend, creatief en zelfstandig;
Je hebt een goed gevoel voor communicatie en drukt je helder uit in woord en
geschrift.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een parttime functie van 24 uur per week. Het salaris is marktconform.
Sollicitatieprocedure
Kandidaten worden verzocht hun interesse per email kenbaar te maken door motivatie en
CV te richten aan het bestuur Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd t.a.v. Fons van de
Gevel, bestuurslid op info@kcdementieopjongeleeftijd.nl.
Vragen over de inhoud van de functie kunnen gemaild worden naar
info@kcdementieopjongeleeftijd.nl of u kunt bellen naar Hanna Bodde, waarnemend
beleidsmedewerker (0657927957).

