Vacature Landelijk Coördinator
Implementatie Zorgstandaard Dementie
Ben jij de ervaren landelijk coördinator en verbinder binnen de Nationale
Dementiestrategie en maak jij het verschil voor de regionale netwerken
dementie bij de implementatie van de zorgstandaard?
Werkplan zorgstandaard dementie
Om te komen tot samenhangende zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie is
de zorgstandaard dementie ontwikkeld. Deze is in 2020 herzien en geaccordeerd door
vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers, professionals, financiers en zorg- en
beroepsorganisaties.
In het kader van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 is er de komende jaren ruimte om een
extra impuls te geven aan de implementatie van de zorgstandaard in de regionale netwerken
dementie. Hiervoor is een werkplan geschreven met als hoofdactiviteiten:
-

-

Lerende netwerkbijeenkomsten waarin regionale netwerken dementie goede voorbeelden,
kennis en ervaringen kunnen delen. Zij kunnen inspiratie opdoen en leren van andere
netwerken en professionals.
Maatwerktrajecten voor netwerken. Op aanvraag kunnen netwerken individuele begeleiding,
advies of ondersteuning krijgen.
Landelijk overleg over knelpunten waar meerdere regionale netwerken dementie tegenaan
lopen of die overstijgend zijn. Dit overleg wordt onderdeel van het Operationeel Overleg uit
de Nationale Dementiestrategie.

Organisatie
Een kerngroep is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan en bestaat uit
vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Verenso, ActiZ, V&VN en
Dementie Netwerk Nederland (DNN). Samen met vertegenwoordigers van alle ondertekenaars van
de zorgstandaard vormen zij een steungroep die inhoudelijk betrokken is bij de uitvoering.
Vanuit de Nationale Dementiestrategie wordt het Operationeel Overleg ingericht dat zorgt voor
afstemming tussen alle onderdelen van de strategie. In het Operationeel Overleg hebben alle
betrokkenen bij de uitvoering van de verschillende onderdelen van de strategie zitting.
Jouw rol
Als landelijk coördinator ben je de aanjager voor de implementatie van de zorgstandaard dementie
en stimuleert en enthousiasmeert alle betrokken partijen om zich hier actief voor in te zetten. Je
zorgt voor de verbinding met de andere trajecten en partijen binnen de Nationale
Dementiestrategie. Ook ben je projectleider van de implementatie zorgstandaard dementie en
daarmee de trekker van de activiteiten uit het werkplan.
Je komt in dienst bij Dementie Netwerk Nederland en wordt aangestuurd door het bestuurslid van
DNN dat in de kerngroep deelneemt. Inhoudelijk leg je verantwoording af aan de kerngroep.
Je werkt nauw samen met de programmamanagers van Dementie Netwerk Nederland. Met elkaar
geven jullie invulling aan het project. Je krijgt ondersteuning van een managementassistent.

Dit ga je doen
• Je coördineert en leidt de activiteiten uit het werkplan, vult deze in en zorgt voor de
samenhang.
• Je verzorgt de landelijke communicatie over het project en met alle relevante partijen.
• Je bevordert en bewaakt de voortgang en resultaten van de implementatie van de
zorgstandaard dementie bij alle ondertekenaars.
• Samen met de programmamanagers van DNN zorg je voor de aansluiting bij de wensen en
behoeften aan ondersteuning en begeleiding van de regionale netwerken.
• Je coördineert de landelijke steungroep en de kerngroep.
• Je bent secretaris van het Operationeel Overleg.
• Je maakt procedure-afspraken voor de inzet van de leden van de steungroep.
• Je signaleert inhoudelijke, financiële en organisatorische knelpunten die de regionale
netwerken overstijgen, zorgt dat ze actief opgehaald worden en dat ze worden besproken en
opgelost door het Operationeel Overleg danwel op de agenda van relevante bestuurlijke
tafels komen.
Wij bieden
• Een centrale rol in het aanbrengen van samenhang in de nationale dementiestrategie.
• Een jaarcontract met de intentie tot verlenging.
• Salarisschaal 70 conform de CAO VVT.
• Je werkt veel vanuit huis met de mogelijkheid om met je collega’s op een flexplek te werken
in het midden van het land.
• Secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.
Wij vragen
• Kennis en ervaring op strategisch niveau in de zorg- en/of welzijnssector.
• Gewend om te werken in een complexe, bestuurlijke en dynamische omgeving met oog voor
de belangen van alle stakeholders.
• In staat om de verbinding te leggen met andere landelijke ontwikkelingen, projecten en
programma’s.
• Overtuigingskracht.
• Ervaring met project- en verandermanagement en proces- en resultaatgericht werken.
• Communicatief vaardig op verschillende niveaus: je weet professionals, managers en
bestuurders te enthousiasmeren en verbinden.
• Sterk in vertaalslag van beleid naar praktijkplannen.
• Proactieve houding en initiatiefrijk in het zorgen van voortgang.
• Affiniteit met (de zorg en ondersteuning voor) mensen met dementie en het werken in
netwerken.
Heb je interesse?
Stuur dan uiterlijk 6 november een e-mail met je motivatiebrief en CV op naar
secretariaat@dementienetwerknederland.nl.
Wil je eerst nog meer informatie, neem dan contact op via
secretariaat@dementienetwerknederland.nl of telefonisch met één van de programmamanagers
Sharona Smit 06 38210972 of Tjitske Binkhorst 06 53591019.
De gesprekken zijn gepland op vrijdagmiddag 11 november (1e ronde) en woensdagmiddag 16
november (2e ronde).

