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Zorgtrajectbegeleider dementie  
 

Ben jij een deskundige professional met passie voor mensen met dementie? Help jij ons om de zorg 

voor mensen met dementie verder te optimaliseren? En sta jij voor mensgerichte zorg? 

Dan is de functie van zorgtrajectbegeleider dementie iets voor jou! Wij zijn op zoek naar 

zorgtrajectbegeleiders voor het werkgebied Wijchen. De werkgebieden Nijmegen en Land van 

Maas en Waal zijn ook bespreekbaar.  

De zorgverlening op het gebied van dementie heeft zich sterk ontwikkeld. Ons doel is om de zorg 

voor mensen met dementie 24/7 zo dicht mogelijk in de eigen omgeving te organiseren. Door de 

toegenomen complexiteit van deze zorg bij cliënten thuis hebben we meer behoefte aan 

verdiepende kennis en vaardigheden. Door te werken met professionals die beschikken over 

aanvullende kennis binnen het expertisegebied dementie, kunnen we in de thuissituatie kwalitatief 

inhoudelijke zorg blijven leveren. Daarom investeren we graag in mensen zoals jij! 

 

Een goed werkend netwerk van hulpverleners en ondersteuners rond cliënten en hun naasten is 

noodzakelijk. Vanuit Netwerk 100, waarin samenwerkingspartners zoals De Waalboog, zorggroep 

Maas en Waal, ZZG zorggroep, Interzorg thuiszorg, het Radboudumc, Pro Persona en verschillende 

andere zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties zijn vertegenwoordigd, ben jij verantwoordelijk 

voor de zorgtrajectbegeleiding.  

 

Jouw werkdag 

Je staat naast de cliënt en diens mantelzorgers vanuit een onafhankelijke rol en luistert, reageert en 

anticipeert op de vragen van cliënten en hun mantelzorgers. Je biedt hen professioneel advies, 

psycho-educatie en ondersteuning op maat. Dit doe je samen met andere betrokken zorg en of 

hulpverleners rondom de mens met dementie. Denk hierbij aan de huisarts, wijkverpleegkundige 

en welzijnsorganisaties.  

 

• Je volgt het proces van de cliënt en zijn of haar mantelzorger/systeem, je bent een vast 

aanspreekpunt voor hen, je indiceert de zorg en je stelt samen het zorgplan op dat voldoet 

aan de vraag van de cliënt. 

• Je stelt je proactief oftewel anticiperend op ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen 

binnen de individuele cliëntsituatie.  

• Je coördineert het aanbod van hulp, zorg, behandeling (aanvullende diagnostiek), en 

begeleiding. In voorkomende gevallen organiseer je dat dit aanbod tot stand komt. 

• Je organiseert het cliëntgerichte multidisciplinaire overleg. 

• Je neemt deel aan werkoverleggen en intervisie met andere zorgtrajectbegeleiders 

dementie van Netwerk 100. 

 

Indien je in dienst komt van een van de (zorg)organisaties dan vervul je de rol als 

zorgtrajectbegeleider/expert Dementie vanuit het beroep van wijkverpleegkundige. Je bent dan 

ook gekoppeld aan een team wijkverpleging. Je valt hiërarchisch onder de leidinggevende van dit 

team en ontvangt inhoudelijk leiding van de verpleegkundig specialist ouderen. Functioneel krijg je 

leiding van de coördinator zorgtrajectbegeleiding van Netwerk 100. 
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Jouw kwaliteiten 

• Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je volgt de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en 

bent op de hoogte van de actuele richtlijnen en protocollen. Je volgt scholingen waar nodig 

of gewenst. 

• Je bent creatief in het vinden van oplossingen en je beschikt over improvisatievermogen. 

• Eventueel als je vanuit een thuisorganisatie werkt, dan leren je collega's van jou. Jij 

stimuleert, motiveert en coacht ze in de zorg voor mensen met dementie! 

• Je bent een verbinder, werkt graag samen en werkt daarnaast ook heel zelfstandig. 

 

Wij vragen 

• Aantoonbare affiniteit met mensen met dementie. 

• Een diploma HBO-Verpleegkunde en een BIG-registratie of andere HBO opleiding gericht op 

hulp/zorgverlening (bijvoorbeeld maatschappelijk werk). 

• Een diploma post HBO Casemanagement of bereidheid deze te volgen 

 

Wij bieden 

• Afhankelijk bij welke moederorganisatie je in dienst bent of komt als richtlijn: een salaris 

van maximaal € 3444,48 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 50 CAO VVT). 

• Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging. 

• Het precieze aantal uren (tussen de 16 en 36 uur) wordt in overleg vastgesteld. 

• Mogelijkheid tot het volgen van de 1-jarige post HBO-opleiding Casemanagement. 

 

Meer informatie en/of solliciteren? 

Neem contact op met Martina Janssen, coördinator zorgtrajectbegeleiding van Netwerk 100, 

telefoonnummer 024-3436500 of 06-30053346 of e-mail: m.janssen01@propersona.nl.  

Op https://www.netwerk100.nl lees je meer over zorgtrajectbegeleiding. 

 

Wil jij deze baan? Solliciteer door je cv en motivatiebrief te mailen naar 

M.Janssen01@propersona.nl. Deze vacature sluit wanneer we de geschikte kandidaat hebben 

gevonden. 
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