
   

                                                                                

  
 

VACATURE  
ketencoördinator Dementienetwerk Breda en omstreken 

24 uur per week 

(post) HBO niveau 

 

 

Ons doel is mensen met dementie en hun mantelzorgers zo te ondersteunen dat zij zoveel 

mogelijk kunnen leven zoals zij dat wensen.  

 

Ben jij een verbinder? De spin in het web? Adviseur en projectleider in één?  

Solliciteer dan op onze vacature. 

 

 

Waar ga je werken en met wie 

Je werkt voor Dementienetwerk Breda e.o. en onze missie is:  

“Het leven van de mensen met dementie en hun naasten verbeteren.”  

 

Namens Dementienetwerk Breda e.o. ben je in dienst bij Surplus. 

 

Dementienetwerk Breda e.o. bestaat uit:  

- 10 gemeenten uit het oostelijke deel van West-Brabant 

- Zorg- en Welzijnsorganisaties 

- GGZ 

- GGD 

- Het ziekenhuis 

- Huisartsenzorggroepen 

- Lokale afdeling van Alzheimer Nederland 

 

 

Wat ga je doen  

Dementienetwerk Breda e.o. werkt met een aantal actielijnen: 

- Bewustwording rond dementie en bevorderen dementievriendelijke samenleving 

- Ondersteuning mantelzorgers van mensen met dementie 

- Bevorderen samenwerking tussen de lokale professionals 

- Aansturen team casemanagers dementie 

 

 Als ketencoördinator ben jij (mede) initiatiefnemer van regionale activiteiten, 

procesbegeleider en inhoudelijk ondersteuner van de stuurgroep, de lokale 

projectgroepen dementie en werkgroepen voor specifieke onderwerpen.   

 Je bent de aanjager van het meerjarenplan van Dementienetwerk Breda e.o. en 

betrokken bij de uitwerking in de lokale / regionale plannen.  

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de betrokken partners.  

 Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en uitvoeren van afgesproken 

activiteiten en projecten op het gebied van dementie en het bewaken van de 

financiële middelen.  

 Je fungeert als aanspreekpunt voor betrokken partijen, neemt deel aan regionale en 

landelijke werkgroepen en andere overlegvormen en bent verantwoordelijk voor de 

PR en communicatie van het netwerk.  

 Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle casemanagers dementie. Zij zijn 

weliswaar bij verschillende organisaties in dienst, maar jij beschouwt ze als 1 team. 

In samenspraak met hun managers stuur je ze aan, je zorgt voor de verdeling over 

de huisartsen, je ondersteunt de regionale en netwerk overleggen van de 

casemanagers en bent vraagbaak bij knelpunten in het werk. Samen met hen werk 

je aan oplossingen en een efficiënte werkwijze. 

 

 



   

                                                                                
 

Wie ben je  

- Je beschikt minimaal over een inhoudelijk passende (zorg- en/of welzijns-) opleiding 

op HBO niveau, bij voorkeur aangevuld met een post HBO opleiding gericht op 

bedrijfsvoering.  

- Je hebt relevante ervaring in de dementiezorg (psychogeriatrie) en kennis van wet 

en regelgeving met betrekking tot zorg en welzijn van mensen met dementie  

- aantoonbare ervaring met bedrijfsmatig en procesgericht werken.  

- Je hebt zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden zoals overtuigingskracht 

en het kunnen overbruggen van tegenstellingen.  

- Je kunt het relevante netwerk uitbreiden en onderhouden.  

 

 

Wat je krijgt  

Een enerverende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng.  

Een salaris in FWG schaal 60 met een minimum van € 3.3783,39  en een maximum van  

€ 5.045,44 (cao VVT 2022/2023) bij een fulltime dienstverband.  

De arbeidsovereenkomst bedraagt 24 uur per week voor de duur van 1 jaar.  

Bij gebleken geschiktheid zal deze overeenkomst overgaan in een overeenkomst voor 

onbepaalde tijd.  

De werkzaamheden worden veelal vanuit huis of op overleglocaties uitgevoerd.  

 

 

Solliciteren? 

Wil je eerst meer informatie over de functie?  

Neem dan contact op met Dorien Vonk, de huidige ketencoördinator, 06-10473711. Of kijk 

op www.dementiezorg.nl  

Heb je interesse in deze uitdagende baan, stuur je sollicitatiebrief naar dvonk@amphia.nl. 

We streven ernaar de eerste gesprekken te voren in de tweede helft van september.  

http://www.dementiezorg.nl/
mailto:dvonk@amphia.nl



