Ben jij de inspirerende verbinder die de zorg in beweging kan krijgen?
Stichting MS Zorg Nederland zoekt per 1 mei a.s. een programmaleider regionale
zorgnetwerken.
Multiple sclerose is een chronische ziekte die vooral mensen treft op jongvolwassen leeftijd. De
ziekte kan nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren aantasten, hierdoor is de zorg voor
mensen met MS per definitie multidisciplinair en complex. De dagelijkse zorg voor mensen met MS
kenmerkt zich door gebrek aan samenwerking, gebrek aan structuur en soms zelf gebrek aan inhoud.
Stichting MS Zorg Nederland probeert hier sinds 2013 verandering in te brengen. Wij geloven in de
kracht van kennisdeling, in de efficientie van netwerken waarbinnen mensen elkaar echt kennen en
in het plezier van een optimale teamgeest. Samen met alle landelijke partijen betrokken bij de zorg
voor mensen met MS verandert MS Zorg Nederland geleidelijk het MS zorglandschap. Om een beeld
te krijgen van wat MS Zorg Nederland doet en betekent nodigen wij je uit om de website
www.mszorgnederland.nl en deze video te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=XPE4RIbCs6g&list=UUH1otmYdgIuIuHcCNJjUS1w&index=6

Wat kun je voor ons doen? - In de eerste plaats zal de functie zich richten op het optimaal
ondersteunen, begeleiden en verder uitbouwen van de regionale zorgnetwerken van MS Zorg
Nederland. Op dit moment zijn er 19 netwerken operationeel waarbinnen iets meer dan 700
zorgverleners actief zijn verdeeld over 10 verschillende disciplines (medici en paramedici). De
primaire doelstelling van deze netwerken is dat zij geintegreerde deskundige multidisciplinaire zorg
beschikbaar stellen in de eigen directe omgeving . Aan jou de taak om deze doelstelling zo goed
mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast kun je meedenken over en mee vormgeven aan de meest
optimale zorg voor mensen met MS nu en in de toekomst. De wereld verandert snel en daarmee de
zorgvraag en –behoefte ook. Het zorgveld en de politiek daarentegen bewegen traditioneel
langzaam. Binnen dat spanningsveld moeten organisaties zoals MS Zorg Nederland invulling geven
aan de zorg van morgen. Denk mee, inspireer, innoveer samen met ons.
Wat verwachten wij van jou? - Een bevlogen houding, communicatief vaardig en het vermogen
mensen te inspireren. Aan jou namelijk de taak om de teams echte teams te laten zijn en niet alleen
een verzameling van individuen. Daarnaast moet je echter ook commercieel en met een juiste PR en
marketing blik naar zaken kunnen kijken. Een specifieke opleiding stellen wij niet als voorwaarde,

wel verwachten we dat je minimaal HBO opgeleid bent. Aan jou verder de inschatting of je denkt
dat je de kennis en vaardigheden voor deze functie hebt. En een specifieke zorgverlenersachtergrond
is ook niet vereist, wel moet je geraakt worden door datgene dat wij doen.
MS Zorg Nederland is een kleine organisatie. Deze kleinschaligheid maakt dat je veel ruimte krijgt,
veel zelfsturend kunt zijn maar soms ook je eigen corvee moet doen. Bij ons ben je niet een van de
velen maar direct een zeer belangrijk onderdeel van het geheel.
En nu even concreet. - Aanstelling voor 16 tot 24 uur per week, in eerste instantie voor een periode
van 8 maanden met uitzicht op continuiteit. Bruto maandsalaris op basis van 24 uur per week tussen
de €2400 en €2666 per maand afhankelijk van ervaring. Verdere doorgroei op termijn is mogelijk.
Snel inzetbaar zijn is een pré.
Interesse, vragen of ervan overtuigd dat jij degene bent die wij zoeken? Bel of mail met Gerald
Hengstman, voorzitter Raad van Bestuur Stichting MS Zorg Nederland
(g.hengstman@mszorgnederland.nl of 040-4020887).

