Vacature Kenniscentrum Phrenos
Projectmedewerker voor diverse projecten (32 uur)
Wat ga je doen?
Als projectmedewerker bij Phrenos werk je samen met je collega’s aan projecten die bijdragen aan betere
zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen de projecten Monitor
Psychische Problematiek en IPS-Onderwijs ben je organisatorisch én inhoudelijk betrokken. Door de
perspectieven van de relevante partners in beeld te brengen en te verbinden draag je er aan bij dat de
kennis die Phrenos ontwikkelt echt zijn weg weet te vinden naar de praktijk. Dat doe je door:
• vraagstukken vanuit verschillende perspectieven in kaart te brengen en te analyseren
• ondersteuning en advisering over de projectvoortgang en -kwaliteit
• projectactiviteiten uit te voeren zoals organiseren van focusgroepen, opstellen van rapportages,
ontwikkelen van praktische toepassingen (tools, trainingen etc.)
• samen te werken met relevante partners en netwerken.
Wie zijn wij?
Kenniscentrum Phrenos (www.kenniscentrumphrenos.nl) beoogt het persoonlijk herstel en de
maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen door het
ontwikkelen en verspreiden van kennis. Bij het kenniscentrum zijn 38 ggz-instellingen aangesloten. Het
Kenniscentrum beschikt over een stafbureau, gevestigd in Utrecht.
Phrenos zoekt een projectmedewerker voor een aantal projecten waaronder de Projecten Onderwijs voor
Iedereen met IPS en De Monitor Psychische Problematiek.
Onderwijs voor iedereen met IPS
De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) op het gebied van arbeid is inmiddels vastgesteld aan
de hand van vele studies in een groot aantal landen, waaronder Nederland. IPS wordt ook steeds meer
ingezet bij onderwijs. Het doel van het project is het verder ontwikkelen van een volwaardige methodiek en
modeltrouwschaal voor begeleiding op het gebied van onderwijs.
In het project worden belemmerende en bevorderende factoren voor de brede en succesvolle
implementatie van IPS in kaart gebracht en wordt de modeltrouw van IPS-Onderwijs getoetst d.m.v.
literatuuronderzoek en focusgroepen met belangrijke stakeholders. Een handreiking, training,
modeltrouwschaal en tools worden opgeleverd. Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van ‘usercentered-design’, wat betekent dat IPS-trajectbegeleiders, cliënten en onderwijsinstellingen een actieve rol
hebben in de opzet en uitvoering van het project.
Monitor Psychische Problematiek
In opdracht van het ministerie van VWS en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelt
Phrenos samen met KPMG de landelijke Monitor Psychische Problematiek. De monitor brengt de
beschikbare feiten en cijfers boven tafel waardoor een samenhangend en verbeterd beeld verkregen kan
worden van de wijze waarop de ondersteuning en zorg landelijk, regionaal en in de wijk is vorm gegeven en
welk deel daarvan uit welk wettelijke kader gefinancierd wordt (Wlz, Zvw en Wmo). Door een verbeterd

beeld, kan het gesprek in het land en in de regio gevoerd worden met cliënten, naasten, zorgprofessionals
en andere belangrijke partijen over gewenste toekomstige ontwikkelingen in de ambulantisering van de ggz
met een passend aanbod van zorg en ondersteuning. Bij de ontwikkeling van de monitor wordt aandacht
besteed aan zowel de feiten & cijfers als de ervaringen en behoeften van alle betrokken partijen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die houdt van een uitdaging en affiniteit heeft met maatschappelijke vraagstukken
die relevant zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je zoekt binnen én buiten de organisatie
de samenwerking op.
• Je hebt een academisch opleidingsniveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• Je hebt ervaring met projectmatig werken
• Je kunt makkelijk schakelen tussen inhoud en proces en tussen grote lijnen en detailniveau
• Je werkt zelfstandig, bent proactief en gericht op samenwerking en resultaten
• Je hebt ervaring en/of affiniteit met participatief en kwalitatief onderzoek
• Je hebt kennis van en bij voorkeur ervaring in de ggz (gespecialiseerd of sociaal domein)
• Je beschikt over goede mondelinge én schriftelijke vaardigheden
Wij bieden
Een projectmedewerker kan bij ons rekenen op een uitdagende en afwisselende functie, binnen een
maatschappelijk zeer relevant werkveld. Onze organisatie kenmerkt zich door een open, collegiale en
informele werksfeer. Je hebt veel contact met de praktijk waardoor het werk gevarieerd, dynamisch en
leerzaam is. Daarbij krijg je veel ruimte en ondersteuning om zelfstandig (deel) trajecten op te pakken.
Wij bieden arbeidsvoorwaarden en salaris volgens de CAO GGZ. De inschaling is op basis van opleiding en
ervaring. Je bent bij voorkeur 32 uur beschikbaar.
Informatie en sollicitatie
We nodigen je uit te solliciteren door een korte motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar Tinka
Verweij, secretariaat (tverweij@kcphrenos.nl). Sluitingsdatum is 7 augustus 2022. Gesprekken vinden plaats
op 16 augustus. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanne Nitsche, directeur Algemene
zaken of Maroun Nader, manager Onderzoek & Beleid via 030-2931626.
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

