Gezocht
10 Netwerkgidsen

Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking en (ernstige) gedragsproblematiek
en hun naasten lopen vaak vast in de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.
Ieder(in), s-Heeren Loo en MEE NL onderzoeken in een pilot of en hoe een netwerkgids,
een gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning, bij kan dragen aan het vinden van
oplossingen.
In de periode 1 juni 2019 tot en met 31 december 2020 worden 50 cliënten en hun
naasten door een netwerkgids ondersteund. De netwerkgids is dus voor langere tijd
verbonden aan een cliënt en zijn/haar naasten. De ondersteuning van de netwerkgids
richt zich op:
• vraagverduidelijking: vergroten van inzicht in specifieke behoefte van de cliënt en
naasten;
• begeleiding in de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning op alle
levensgebieden, over stelsels en regelgeving heen het bieden van een klankbord aan
de cliënt en naasten;
• het signaleren en (helpen) oplossen van knelpunten op allerlei terreinen .
Verder gaat de netwerkgids het gesprek aan met zorgaanbieder, financiers en andere
betrokkenen voor het realiseren van oplossingen.
De pilot wordt in vier regio’s uitgevoerd:
• Regio Oost Nederland
• Regio Midden Nederland (Almere e.o.)
• Regio Noordwest Nederland (Amsterdam e.o.)
• Regio Groot Emaus (Ermelo e.o.)
Elke netwerkgids ondersteunt vijf cliënten/gezinnen met een gemiddelde tijdsinzet van
4 uur per gezin per week. In totaal is dit gemiddeld 20 uur per week vanaf 1 juni 2019 tot
en met 31 december 2020. In mei worden de netwerkgidsen getraind (2 opleidingsdagen).
Profiel netwerkgids
De
•
•
•
•
•

netwerkgids:
is werkzaam als cliëntondersteuner of heeft een daarmee vergelijkbaar profiel ;
heeft kennis van en ervaring met de doelgroep;
is in staat op alle levensgebieden ondersteuning te bieden aan cliënten en
ouders/naasten;
denkt met cliënt en naasten mee, respecteert hun behoeften, wijst hen de weg zonder
hun regie over te nemen;
voorziet in praktische oplossingen voor praktische problemen;
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heeft ervaring met netwerkversterking;
legt verbindingen tussen het formele en informele netwerk;
werkt in de pilot samen met ervaringsdeskundigen;
biedt ondersteuning (geen zorg) aan de cliënt en zijn/haar naasten;
gaat in gesprek met zorgaanbieder(s) en denkt mee over passende oplossingen;
gaat daarnaast in gesprek met zorgkantoor of gemeente en andere betrokkenen om
knelpunten te bespreken en oplossingen te creëren;
is in staat analytisch naar de caseload te kijken en bij te dragen aan een structurele
inbedding van verbeterpunten en oplossingen;
werkt mee aan innovatieve methodieken, zorg en dienstverlening die passende zorg
mogelijk maken.

Wij vragen:
• in eerste instantie cliëntondersteuners van MEE hun belangstelling kenbaar te
maken;
• die inzetbaar zijn in een of meer van de vier pilotregio’s (waar s-Heeren Loo
vestigingen heeft met zorgaanbod);
• die kennis van en ervaring hebben met de doelgroep: mensen met een (Licht)
Verstandelijke Beperking en (ernstige) gedragsproblematiek en hun naasten, zowel
jongeren als volwassenen. En ook met gedragsproblematiek als gevolg van
verslavingsproblematiek en/of GGZ problematiek en/of autisme;
• die kennis hebben van voor deze doelgroep toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wmo en/of zorgverzekering en
daarbij relevante instanties en procedures;
• die in staat zijn naar (nieuwe) oplossingen te zoeken die beter aansluiten bij de
behoeften van cliënten en hun naasten;
• die kunnen reflecteren op de casuïstiek (analyse) en het eigen professioneel
handelen (intervisie).
Eigenschappen:
Sensitief, empathisch, resultaatgericht, organisatievermogen, communicatief en
luistervaardig, analytisch, flexibel, creatief, bereid buiten de lijntjes te kleuren, niet
stressgevoelig, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
• de mogelijkheid duurzaam bij te dragen aan de kwaliteit van leven van cliënt en
naasten;
• een uitdagende functie die mede door de kandidaat zelf wordt ontwikkeld gedurende
de pilotperiode;
• bij aanvang specifieke scholing:
o voor vergroten van in pilot benodigde kennis en vaardigheden ;
o voor het samenwerken tussen netwerkgids en ervaringsdeskundige en
tussen netwerkgids en zorgaanbieder;
o om kennis en ervaring effectief in te zetten voor cliënten en ouders .
• bij voorkeur via een overeenkomst tussen de huidige werkgever en MEE NL
gedurende de genoemde pilotperiode voor gemiddeld 20 uur per week.

Meer info
Voor een verdere toelichting op de functie van netwerkgidsen kan contact opgenomen
worden met Auke Blom: a.blom@mee.nl of 06-83244048 (di t/m do).
Solliciteren
Kandidaten kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 19 april 2019 kenbaar maken door het
sturen van hun CV en motivatiebrief naar directiesecretariaat@mee.nl onder vermelding
van ‘Vacature netwerkgids’.
Op 9 mei tussen 9.00 en 13.00 uur vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

