
 

 
 

VACATURE CASEMANAGER HERSENLETSEL  

REGIO’S UTRECHT EN GELDERLAND 
 

8-16 per week (flexibel) 

 

Wat doet de casemanager hersenletsel? 

Een casemanager hersenletsel ondersteunt mensen met hersenletsel en/of hun naasten bij het op 

orde krijgen van hun leven en het vinden van passende zorg en ondersteuning. De casemanager 

hersenletsel (CH) werkt onafhankelijk van financieringsdomeinen zoals Wlz, Wmo en Zvw, en 

levensbreed. Je legt de verbinding tussen de vragen en wensen en van de persoon met hersenletsel 

en de naasten enerzijds en de mensen en organisaties die nodig zijn om hieraan tegemoet te komen 

anderzijds. Rollen die je vervult zijn die van coach, organisator en regisseur. Je werkt aanvullend op 

de bestaande zorg en neemt die niet over. Door jou ervaren de betrokkenen dat er iemand is waar ze 

op terug kunnen vallen, door wie ze het gevoel hebben niet het gevoel er alleen voor te staan 

 

Een casemanager hersenletsel: 

- Weet alles van hersenletsel en hoe ermee om te gaan; 

- Heeft kennis van de relevante wet- en regelgeving;  

- Is iemand waarvan de persoon met hersenletsel en naasten weten dat ze die altijd kunnen bellen of 

mailen en die snel reageert; 

- Signaleert behoeften, verheldert hulpvragen en stelt vast welke hulp nodig is; 

- Heeft begrip en aandacht voor alle (brede) problematiek die speelt bij alle betrokkenen; 

- Geeft informatie en advies over hersenletsel en mogelijkheden voor zorg en ondersteuning; 

- Heeft inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de eigen bekwaamheid; 

- Stemt de zorg van verschillende hulpverleners op elkaar af en bevordert samenwerking;  

- Kan meedenken met belangrijke beslissingen. 

 

Wat vragen we? 

- Je werkt in de zorg of begeleiding als professional op (tenminste) Hbo-niveau. 

- Je bent het komende jaar (tot najaar 2023) tenminste 8 uur per week beschikbaar. 

- Je kunt deze uren flexibel inzetten, op wisselende momenten door de week heen. 

- Je bent bereid om te reflecteren en leren, samen met je collega’s. 

- Je beschikt over goede luistervaardigheden en laat mensen zich gehoord voelen. 

- Je hebt ervaring met werken voor en met mensen met hersenletsel en hun naasten. 

- Je beschikt over eigen vervoer. 

- Je kan en wil in één of meer van de volgende gebieden werken: omgeving Utrecht, Amersfoort, de 

Betuwe, Gooi & Vechtstreek, Zwolle-Hoogeveen-Meppel, Twente, Anhem-Njimegen. 

 

We verwachten dat je deelneemt aan scholings- en intervisieactiviteiten en dat je het proces rond 

een casus en jouw reflecties vastlegt in een logboek en/of digitaal systeem.  

 

  



Vacature casemanager hersenletsel regio Utrecht, september 2022 
 

     
 

Wat bieden we? 

- Je krijgt een zzp-contract (Zzp-modelovereenkomst/opdrachtgeversverklaring) bij de stichting In-

Tussen of je werkgever sluit een detacheringovereenkomst af met stichting In-Tussen. In-Tussen is 

de schakel tussen het ministerie van VWS en enkele pilots van het programma Volwaardig leven. 

- Samenwerking met een collega-casemanager, met wie je aan een casus gekoppeld wordt. 

- Een fijn team met diversiteit in kennis en kunde, waar je op terug kunt vallen. 

- Regelmatig intervisiebijeenkomsten en scholing. 

- Coaching en werkbegeleiding door een coördinator. 

- Veel ruimte om je werk op je eigen wijze in te vullen, binnen de gestelde kaders, en om bij te 

dragen aan verbetering van de zorg voor mensen met hersenletsel en hun naasten. 

  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in het midden van het land op 26, 27 en 28 september.  

Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met Natska Jansen, 0627032077, of Judith Zadoks, 

0622923815. Je kunt ook mailen naar info@casemanagerhersenletsel.nl.  

Je brief met motivatie, CV én je beschikbaarheid op genoemde data van de sollicitatiegesprekken  

graag uiterlijk 16 september naar info@casemanagerhersenletsel.nl.  

Zie ook www.casemanagerhersenletsel.nl voor meer informatie. 

http://www.casemanagerhersenletsel.nl/

