
   

                                                                                

  
 

VACATURE  
ketencoördinator Dementienetwerk Breda en omstreken 

20-24 uur per week 

(post) HBO niveau 

 

 

 

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 verwachten we van je  

Je kent de landelijke ontwikkeling in het zorglandschap, begrijpt de regionale dynamiek en 

hebt een visie op de toekomst en opdracht van het Dementienetwerk. En je weet dat te 

vertalen naar het meerjarenplan van het Dementienetwerk waarin je de genoemde partijen 

met elkaar verbindt. Je bent daarmee agenda-stellend op basis van je inhoudelijke kennis 

en ervaring.  

 

Je doet dat vanuit een onafhankelijke positie met als belangrijkste focus de mensen met 

dementie en hun naasten. 

 

Je schakelt voortdurend tussen strategisch / tactisch en operationeel niveau.   

 

Je kent de weg naar de regionale en landelijke keyspelers en neemt waar nodig of zinvol het 

initiatief om je professionele netwerk verder uit te breiden. 

 

Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle casemanagers dementie. Je staat in nauw 

contact met hen, je weet zodoende goed wat er speelt en waar het knelt. Je hebt ervaring 

genoeg om regionaal of landelijk stappen te zetten richting oplossingen. 

 

Het is aan jou om proactief verbeterpunten te signaleren en stappen te zetten om 

knelpunten te voorkomen.  

 

Je bent alert op de ontwikkelingen rond om het Dementienetwerk en houdt de leden 

daarvan op de hoogte. 

 

 

  



   

                                                                                
 

Welke eigenschappen zoeken we in jou als persoon 

- Je bent onafhankelijk, analytisch en legt verbindingen.  

- Je kan omgaan met mensen met dementie, mantelzorgers, bestuurders, managers, 

wethouders, beleidsmakers en professionals. 

- Je gaat voor het resultaat en dat is een hogere kwaliteit van leven voor de mensen 

met dementie en hun naasten.  

- Je hebt zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden zoals overtuigingskracht 

en het kunnen overbruggen van tegenstellingen.  

- Je kunt het relevante netwerk uitbreiden en onderhouden.  

- Je bent in hoge mate flexibel 

 

 

Welke opleidingen en vaardigheden breng je in ieder geval mee 

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

op HBO niveau, aangevuld met een post HBO opleiding / master gericht op werken in 

netwerken / bedrijfsvoering of een andere passende opleiding.  

- 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.  

 

 

Wat je krijgt  

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

De arbeidsduur bedraagt 20-24 uur per week voor de duur van 1 jaar. Salaris is afhankelijk 

van opleiding en ervaring. Bij gebleken geschiktheid zal deze overeenkomst overgaan in een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

Je werkt vanuit huis of op overleglocaties.   

 

 

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 

voor 13 februari 2023. 

We streven ernaar de eerste gesprekken te voeren in februari 2023 met een beoogde 

startdatum van 1 mei 2023. 

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

