
 

 

Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd 
Stationsplein 121 
Postbus 2077 
3800 CB Amersfoort 
Nederland 
KvK 58176683 
 
E  info@kcdementieopjongeleeftijd.nl 
W www.kcdementieopjongeleeftijd.nl 

Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van 31 zorgaanbieders gespecialiseerd in 
de zorg voor jonge mensen met dementie, 4 universitaire Alzheimer Centra en FTD 
lotgenoten. Het Kenniscentrum kent als doel het ondersteunen en verbeteren van de 
kwaliteit van leven van de jonge mens met dementie en zijn sociaal systeem door:  

• het ontwikkelen, verzamelen en delen van expertise; 

• bevorderen van tijdige en adequate diagnostiek; 

• informatie voorlichting en advisering; 

• bevorderen van en participeren in wetenschappelijk onderzoek en implementatie 
van resultaten; 

• bevorderen van gespecialiseerd casemanagement; 

• bevorderen van evenwichtige spreiding van gespecialiseerde zorgvoorzieningen in 
Nederland; 

• bevorderen van regionale netwerken. 

 
Wil jij je inzetten voor jonge mensen met dementie reageer dan nu op onze vacature van 
 

BELEIDSMEDEWERKER Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd (20 UUR PER 

WEEK) 
 
In deze veelzijdige functie ondersteun je het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op 
jonge leeftijd en de Adviesraad bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het 
Kenniscentrum, zodat het bestuur en de aangesloten organisaties in staat zijn dit beleid op 
tactisch en operationeel niveau te implementeren. 
 
Wat doe je als beleidsmedewerker?  

• Je volgt actief ontwikkelingen en actualiteiten met betrekking tot de doelgroep.  

• Je vertaalt dit naar (beleids)plannen en voorstellen aan het bestuur. 

• Je doet proactief voorstellen voor het optimaliseren en actualiseren van de 
dienstverlening.  

• Je voert deze voorstellen, na akkoord van het bestuur, zelfstandig uit.  

• Je bouwt en onderhoudt een netwerk binnen de zorg voor jonge mensen met 
dementie. 

• Je fungeert als spin in het web voor het kenniscentrum.  
 
 
 



 

 

 

Wat breng je? 

• Je bent een analytische denker met HBO+ werk- en denkniveau (voorkeur afgeronde 
opleiding in de gezondheidzorg).  

• Je hebt affiniteit en/of ervaring met (de zorg voor) onze specifieke doelgroep. 

• Je bent bekend met regionale netwerken in de zorg. 

• Je hebt ervaring met projectmanagement. 

• Je hebt een goed gevoel voor organiseren. 

• Je bent zelfstartend, creatief en zelfstandig.  

• Je hebt een goed gevoel voor communicatie en drukt je helder uit in woord en 
geschrift. 

 
Wat bieden wij?  

Een uitdagende baan waarin je samenwerkt met leuke collega’s in een prima werksfeer. Het 
salaris is marktconform tussen de € 2.880 en maximaal € 4.230 bruto per maand op basis van 
38 uur per week. Je krijgt een aanstelling bij Alzheimer Nederland, waarmee het kenniscentrum 
zeer intensief samenwerkt. Alzheimer Nederland heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling 
met onder andere een tijd voor tijd regeling, een mantelzorgregeling, 25 vakantiedagen (met 
mogelijkheid tot het kopen van vakantiedagen), OV trajectkaart en mogelijkheden om op 
verschillende plekken te werken. De aanstelling geschiedt voor de duur van een jaar, met 
mogelijkheid tot verlenging. Alzheimer Nederland heeft kantoor aan het centraal station in 
Amersfoort. 

Heb je vragen?  
Extra informatie is telefonisch of per email verkrijgbaar bij Thed van Kempen, voorzitter 
(kempenvt@gmail.com / 06 51424220) of Christian Bakker (Christian.Bakker@radboudumc.nl / 
06 52324892).  

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 31 oktober 2019 je motivatie met CV naar 
info@kcdementieopjongeleeftijd.nl o.v.v. vacature beleidsmedewerker.  

De gesprekken zijn gepland op 15 november 2019 (1e ronde) en 25 november 2019 (2e ronde).  
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