VACATURE

Beleidsadviseur
32 uur per week
Ben jij iemand die de verbinding weet te leggen tussen de ggz en het sociaal domein? Word jij warm van
thema’s als wonen, werk en welzijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Heb je wellicht zelf (of
als naaste) ervaring met de ggz en wil je bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven vanuit cliëntenen naastenperspectief? Dan zoeken we jou als onze nieuwe collega!
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (Mind Platform) is de koepelorganisatie van en voor
landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Samen met de
Stichting MIND/MIND Korrelatie vormen we de brede beweging MIND, die tot doel heeft de psychische
gezondheid in Nederland te verbeteren. MIND Platform houdt zich bezig met de belangenbehartiging van
cliënten en hun naasten. Daarbij zijn we de stem van meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een
beroep doen op de ggz. MIND Platform is – namens haar achterban - gesprekspartner van en aanspreekpunt
voor politici, beleidsmakers- en uitvoerders, zorgverzekeraars en branche- en beroepsorganisaties. Voor meer
informatie, zie ook https://mindplatform.nl/.

Over de functie
Als beleidsadviseur ga je je richten op vraagstukken rond het verbeteren van de kwaliteit van leven van
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. De positie van de ervaringsdeskundigen staat daarbij centraal.
De huidige aandachtsgebieden in deze rol zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Samenwerking in de regio, waaronder regionale cliëntenorganisaties
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in relatie tot de ggz
Implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie
Adviesraad ervaringsdeskundigen Kwaliteit van Leven

Daarnaast onderhoud je actief je netwerk bij kennispartners, gemeenten (VNG), Rijksoverheid en met andere
relevante stakeholders.
In jouw rol zul je vanuit cliënten- en familieperspectief actuele ontwikkelingen op het gebied van de ggz en het
sociaal domein volgen, analyseren en vervolgens acties formuleren voor de korte termijn. Daarnaast kun je
afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk, om vanuit een bredere strategische visie beleid te
formuleren voor de lange termijn. Een andere belangrijke verantwoordelijkheid in deze functie is het
ontwikkelen en toetsen van standpunten in samenspraak met de cliënt- en familieorganisaties uit de
achterban van MIND Platform en met relevante derden. Tot slot weet je de belangen van onze leden goed te
behartigen bij politici, bestuurders en beleidsmakers.
De functie is ingebed in het Beleidsteam van MIND Platform. Het team bestaat momenteel uit 6
beleidsadviseurs, een adviseur Public Affairs en een secretaresse en wordt aangestuurd door de Teammanager
Beleid.

Profiel
Je hebt:
- een academisch werk- en denkniveau
- meerjarige ervaring met politiek-strategisch opereren in een dynamisch werkveld;
- kennis van de (geestelijke) gezondheidszorg en het sociaal domein;
- (juridische) kennis van en/of affiniteit met 1 of meerdere inhoudelijke aandachtsgebieden;
- kennis van en/of affiniteit met het cliënten- en familieperspectief;
- kennis van en/of affiniteit met de rol van ervaringsdeskundigen in de zorg;
- aantoonbare lobby-vaardigheden;
- een kritische, proactieve instelling;
- aantoonbaar het vermogen je snel complexe inhoudelijke dossiers eigen te maken;
Je bent:
- een teamspeler, maar ook aantoonbaar in staat zelfstandig te werken;
- initiatiefrijk en zelfsturend;
- doel- en resultaatgericht;
- flexibel: je kunt snel schakelen tussen inhoudelijke dossiers, speelt soepel in op veranderingen binnen
eigen werkzaamheden, de organisatie of de externe omgeving;
- overtuigend en betrokken;
- zelfbewust en ambitieus.
En
- je kunt complexe stukken vertalen en inzichtelijk maken;
- je kunt draagvlak organiseren bij partijen met diverse, en soms schijnbaar tegengestelde, belangen;
- je communiceert op alle niveaus helder en effectief.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden allereerst een prachtige functie die veel voldoening geeft, in een fijn en collegiaal team. Het salaris
is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van opleiding en ervaring en vindt plaats
in schaal 10 of 11 van de CAO Sociaal Werk / Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast ontvang
je een Individueel Keuzebudget van ca. 19% (8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en de waarde van
26 bovenwettelijke verlofuren). De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed
functioneren kan de aanstelling worden verlengd.

Meer informatie en sollicitatie
Wil jij je gaan inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Schrijf ons dan een brief, of stuur een
filmpje waarin je jezelf voorstelt naar vacature@wijzijnmind.nl. Je CV ontvangen we ook graag. De
sluitingstermijn voor deze vacature is 30 mei 2022. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 9 juni en
14 juni. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Simone Melis, Teammanager
Beleid, op telnr. 06-82828 030 of via simone.melis@wijzijnmind.nl.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met ervaringskennis. MIND omarmt diversiteit in alle
opzichten en nodigt eenieder die zichzelf herkent in deze vacature van harte uit om te solliciteren. Deze
functie wordt tegelijkertijd intern en extern open gezet.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

