Het netwerk dementie Arnhem en omstreken
Het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken biedt praktische ondersteuning aan
mensen met dementie en hun naasten. Het is een samenwerkingsverband van diverse
organisaties in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden/Rozendaal, Lingewaard en
Renkum.
Ons doel
We bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning op het gebied
van zorg, welzijn en wonen in hun eigen gemeente. Als overkoepelende organisatie
brengen we alle informatie overzichtelijk samen om het leven voor de persoon met
dementie en zijn familie makkelijker te maken.
Onze uitgangpunten
Dementie is onderdeel van het normale leven. Als netwerk willen wij de eigen regie en
zelfredzaamheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers versterken.
Ondersteuning
We bieden praktische ondersteuning volgens de kwaliteitsnormen van de
zogeheten Zorgstandaard dementie. Deze afspraken over goede zorg bij dementie staan
bij ons centraal.
Samenwerking
Om goede zorg te bieden faciliteren we de samenwerking tussen professionals en
vrijwilligers op de gebieden (mantel)zorg, welzijn en wonen. Op regionaal en
gemeentelijk niveau. Gezamenlijk zetten we ons in voor initiatieven voor
kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en technologische ondersteuning.
Voor de werkgebieden Velp/Rozendaal en Arnhem zuid zijn we op zoek naar

2 Casemanagers dementie (minimaal 28 uur per week)
Wat wij vragen
•

Je houdt van zelfstandig werken, initiatieven nemen en nieuwe uitdagingen;

•
Je bent een daadkrachtige, evenwichtige en flexibele collega die graag
samenwerkt;
•
Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding tot verpleegkundige,
specialist geriatrie of sociaal pedagogisch hulpverlener, aangevuld met een post-HBO
opleiding casemanagement dementie;

•
Je hebt sociaal maatschappelijke werkervaring met de doelgroep
psychogeriatrische zorgvragers.
Wat wij bieden
•
Een uitdagende functie als casemanager dementie in een leuk hecht team waarin
je samen met collega’s onze dienstverlening verder kunt ontwikkelen;
•
De salariëring is conform cao VVT (FWG 50), aangevuld met een eigentijds
pakket van secundaire voorwaarden, zoals meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en
opleidingsmogelijkheden;
•
Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar met
mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
•
Voor Velp/Rozendaal kom je in dienst van Innoforte. Voor Arnhem zuid wordt
Thuiszorg Groot Gelre (TGG) je werkgever
Meer weten over casemanager in Velp/Rozendaal en/of Innoforte?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature in Velp/Rozendaal kun je contact
opnemen met Ad Krijnen (manager Extramurale Zorg), te bereiken op het
telefoonnummer: 06 – 51 34 35 98.
Meer weten over casemanager in Arnhem zuid en/of TGG?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature in Arnhem Zuid kun je contact
opnemen met Martine Mekkink (Manager Wijkverpleging), te bereiken op het
telefoonnummer: 026-3639223
Solliciteren als casemanager in Velp/Rozendaal ?
Per e-mail: sollicitatie@innoforte.info onder vermelding van vacature “Casemanagement
dementie Velp/Rozendaal” of kijk op www.innoforte-zorg.nl en vul het sollicitatieformulier
in. De sluitingsdatum is maandag 11 januari 2021.
Solliciteren als casemanager in Arnhem ?
Per e-mail: vacature@driegasthuizengroep.nl onder vermelding van “Casemanagement
dementie Arnhem Zuid” of kijk op https://werkenbij.driegasthuizengroep.nl en vul het
sollicitatieformulier in. De sluitingsdatum is maandag 11 januari 2021.
Solliciteren zonder voorkeur werkgebied ?
Stuur je sollicitatie naar 1 van beide organisaties en vermeld dat je toestemming geeft je
brief te delen met de andere organisatie.

