VACATURE
Vacature bestuurslid
met aandachtsgebied: ‘De leefwereld van jonge mensen met dementie’
Op vrijwillige basis – Per 1 januari 2019
Het Kenniscentrum in een notendop
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich sterk voor excellente zorg en
ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit hoofddoel hebben we opgeknipt in vijf
speerpunten: kwaliteitsbevordering, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging,
kennisontwikkeling en toegankelijkheid. Samen met de 30 ledenorganisaties fungeert het
Kenniscentrum als een actieve leergemeenschap, waarbinnen wordt gewerkt aan de vijf
speerpunten binnen de Wetenschappelijke Raad, commissies en projecten. Daarnaast
komen de ledenorganisaties tweemaandelijks samen om kennis en expertise uit te wisselen
in ‘de adviesraad’.


Meer info:
- Visie en missie: https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wat-doen-we/visie-en-missie/
- Aanpak: https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wat-doen-we/onze-aanpak/
- Overzicht ledenorganisaties: https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wie-zijn-we/ledenorganisaties/

Het bestuur: rol en kernactiviteiten
Het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en implementatie van het beleid (opgetekend in een meerjarenbeleid en
jaarplan). Daarnaast faciliteert en ondersteunt het bestuur, dat idealiter uit zeven leden
bestaat, het werk binnen de commissies middels actieve portefeuillebehartiging. Een
bestuurslid beperkt zich echter niet tot de eigen portefeuille en is integraal betrokken bij alle
besluitvorming binnen het bestuur. De bestuurszetels zijn:
- Algemeen bestuurlijk (voorzitter)
- Financieel-economisch (penningmeester)
- Inhoud van zorg voor jonge mensen met dementie (secretaris)
- Scholing, marketing en communicatie (lid)
- Kwaliteitsbeleid (lid)
- Wetenschap en praktijk (lid)
- Leefwereld, doelgroep en klantregie (lid)
Bestuursleden worden, na consultatie van de adviesraad, benoemd door het bestuur. De
benoeming van het bestuurslid geschiedt voor een periode van 4 jaar overeenkomstig het
hieromtrent bepaalde in de statuten. Het bestuur komt tweemaandelijks samen in
Amersfoort, drie weken voorafgaand aan de adviesraad (op donderdagen van 9.30 tot
12.00u). Daarnaast is het bestuur op de adviesraad aanwezig (op woensdagen van 9.30 tot
13.00u). Bestuursleden krijgen geen honorarium.

 Meer info:
- Bestuur en medewerkers: https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wie-zijn-we/bestuur/

De leefwereld van jonge mensen met dementie
Bij het Kenniscentrum staat de doelgroep centraal. We begrijpen dat de ervaringen van
jonge mensen met dementie tijdens het gehele ziektetraject uiteenlopen, en dat geldt ook
voor hun naasten. Toch willen we zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van
jonge mensen met dementie. Om dat te kunnen doen is het belangrijk de doelgroep in het
bestuur vertegenwoordigd is door iemand die in zijn eigen leven als naaste ervaring heeft
opgedaan met iemand met dementie op jonge leeftijd.
Wat vragen wij?
Van alle bestuursleden:








Staat achter de doelstellingen van het Kenniscentrum;
Affiniteit met de doelgroep jonge mensen met dementie;
Betrokkenheid met het veld van de zorg voor jonge mensen met dementie;
Bestuurlijke kennis en vaardigheden;
Goede contactuele en representatieve vaardigheden;
In staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming;
Voldoende tijd en mogelijkheden om de bestuursfunctie te kunnen behartigen.

Van het bestuurslid ‘De leefwereld van jonge mensen met dementie’:





heeft persoonlijk in zijn/haar directe omgeving ervaring opgedaan met de leefwereld
van de jonge mens met dementie en is bekend met het ziektetraject van iemand met
dementie op jonge leeftijd en het impact hiervan op naasten;
is tevens bereid zich nader te verdiepen in alle aspecten van kwaliteit van leven,
welbevinden en zelfverwerkelijking van de doelgroep, mantelzorgers en hun naasten.
is volledig onafhankelijk van derden
is niet in dienst bij of voornemens in dienst te treden bij een VV&T (Verpleging,
Verzorging & Thuiszorg) -zorginstelling

Wat bieden wij?





De mogelijkheid om een actieve en substantiële bijdrage te leveren aan de
verbetering van zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie
Toegang tot een breed netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders,
wetenschappers en andere betrokkenen werkzaam binnen het werkveld Dementie
op Jonge Leeftijd
Toegang tot de laatste kennis mbt ontwikkelingen binnen commissies, projecten en
wetenschappelijk onderzoek en de politiek op gebied van dementie op jonge leeftijd
Zichtbaarheid op de website www.KCdementieopjongeleeftijd.nl als bestuurslid

Reageren
Kandidaten worden verzocht hun interesse kenbaar te maken door motivatie en CV te
richten aan het bestuur Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, t.a.v. Thed van
Kempen, voorzitter. Dit kan digitaal via info@KCdementieopjongeleeftijd.nl., o.v.v. ‘Vacature
bestuur’. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Thed van Kempen, voorzitter, op 0651424220.

