VACATURE CASEMANAGER HERSENLETSEL FLEVOLAND
4-8 per week voor de duur van het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel
Het project
Vanuit het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijk
onderzoeksproject, uitgevoerd in drie pilotgebieden: Salland, Utrecht en Flevoland (werkgebied van
het Flevoziekenhuis in Almere). Het project loopt van 2019 t/m 2021. We gaan onderzoeken wat goed,
integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten inhoudt en hoe dit het
beste georganiseerd kan worden. We ontwikkelen van een professionele werkwijze voor monitoring
en onafhankelijk en integraal casemanagement voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
In de pilotregio’s wordt iedereen met hersenletsel vanaf het moment van ontslag uit ziekenhuis of
revalidatie digitaal gevolgd met de ReMinder-vragenlijst, waarbij een casemanager hersenletsel op
de achtergrond beschikbaar is en zo nodig ondersteuning biedt. Doel van dit casemanagement
hersenletsel is dat mensen met hersenletsel op het juiste moment de juiste informatie,
ondersteuning en zorg krijgen. Daardoor neemt hun kwaliteit van leven toe en worden ze in staat
gesteld op een eigen, volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.
Naast mensen die vanaf het ziekenhuis gevolgd worden, is er in de pilot ruimte voor ‘zij-instromers’
met complexe problematiek die een casemanager goed kunnen gebruiken.
Het onderzoeksproject is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van
VWS. Dit programma kent vijf pilots: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), hersenletsel, Lichte
Verstandelijke Beperking en gedragsproblemen (LVB+) en Zeer Ernstige Verstandelijke en
Meervoudige Beperking (ZEVMB) en een pilot gericht op naasten.
Voor het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel in de pilotregio Flevoland zoeken we
casemanagers hersenletsel met lef, die mee willen werken, doen, leren en experimenteren.
Functie casemanager hersenletsel
Een casemanager hersenletsel houdt zich bezig met:
- monitoring en signalering
- informatie en advies
- vraagverheldering en verwijzing
- praktische en emotionele ondersteuning
- organisatie van de zorg
De casemanager hersenletsel is onafhankelijk. Hij/zij 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. De casemanager zorgt voor en bewaakt
geïntegreerde zorg, zodat de voorlichting, begeleiding en zorg als een geheel op de persoon met
hersenletsel en diens naasten blijft afgestemd en bijdraagt aan het vinden van een balans in het
leven met hersenletsel. Een casemanager vervult dus de rollen van zorgverlener, regisseur en coach.
Casemanagers werken aanvullend op de bestaande zorg en nemen die niet over.
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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;
Kortom, mensen met hersenletsel en hun naasten ervaren dat er iemand is (jij, de casemanager
hersenletsel) om op terug te vallen en hebben niet het gevoel er alleen voor te staan
Functie-eisen
- Je werkt in de zorg of begeleiding als professional op (tenminste) Hbo-niveau.
- Je bent de komende tweeëneenhalf jaar (tot eind 2021) tenminste 4 uur per week beschikbaar.
- Je hebt de mogelijkheid om dit (kortdurend) uit te breiden tot 8 uur per week of in voorkomende
gevallen eventueel meer uren.
- Je bent bereid om te leren en zelf object te zijn van het onderzoeksproject.
- Je beschikt over goede luistervaardigheden.
- Je hebt ervaring met werken voor en met mensen met hersenletsel en hun naasten.
- Je neemt deel aan de scholingsdagen die in eind augustus/begin september wekelijks plaatsvinden.
- Je neemt zitting in de regionale leerkring casemanagement Hersenletsel. Deze komt 1x per maand
gemiddeld (in het begin vaker, later minder vaak) bijeen op een vast middag.
- Je bent bereid om, vanwege het onderzoek, alle handelingen, besprekingen, overwegingen in een
logboek bij te houden en deze te delen met de onderzoekers.
Praktische informatie
In de bijlage op pag. 3 staan data waarop je in elk geval geacht wordt aanwezig te zijn.
Je krijgt een zzp-contract (Zzp-modelovereenkomst/opdrachtgeversverklaring) bij de stichting InTussen 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.
Je werkgebied is de regio van het Flevoziekenhuis, dus in en rond Almere, maar we zoeken ook
mensen die in de regio rond Lelystad willen werken.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in Almere op dinsdag 25 juni tussen 13.30 en 16.30 uur en
woensdag 3 juli tussen 10.00 en 16.30 uur. Reservedatum is 8 juli. Voor vragen kan je telefonisch
contact opnemen met Natska Jansen, projectleider Salland en monitoring, op 06 27 03 20 77.
Je brief met motivatie, CV én je beschikbaarheid op genoemde data van de sollicitatiegesprekken
graag voor 17 juni mailen naar Judith Zadoks, via judith.zadoks@casemanagerhersenletsel.nl.
Zie ook http://casemanagerhersenletsel.nl/ voor meer informatie over het onderzoeksproject.
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Bijlage geplande scholingsdagen
De volgende scholingsbijeenkomsten zijn gepland:
Scholing

Plaats

Scholing 1 – do 29 augustus 13.30-17.00

Almere of Utrecht

Scholing 2 – vr 6 september 9.30-13.00

Almere of Utrecht

Scholing 3 – wo 11 september 13.30-17.00

Almere of Utrecht

Scholing 4 – vr 27 september 10.00-14.00
LANDELIJKE SCHOLING

Ergens tussen Deventer en Utrecht in

