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   Informatiememorandum en profielschets 
Landelijke Programmamanager met hands-on mentaliteit en betrokkenheid 

bij mentale gezondheid  
Stichting @ease 

 
 

1. Inleiding 
Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace 
(www.headspace.org.au). Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt 
thans in meer dan 100 centra jongeren gratis hulp en ondersteuning. Inmiddels zijn initiatieven zoals 
Headspace in vele landen vormgegeven vanuit de ‘Youth Mental Health-beweging’. De Nederlandse 
variant @ease lijkt qua opzet het meeste op het Deense Headspace. 
 
Initiatiefnemers Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (psychiater & hoogleraar transitiepsychiatrie 
Maastricht University) en dr. Rianne Klaassen (kind- en jeugdpsychiater & opleider kind- en 
jeugdpsychiatrie Levvel) introduceerden @ease in 2017 in Nederland. Een groeiende groep 
betrokkenen, onder wie gemeenten en diverse zorg- en dienstverleningsinstellingen, is inmiddels 
actief betrokken bij de organisatie van @ease.  
 
Anoniem, gratis, zonder wachtlijst  
Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar. Ondanks goede 
beschikbare vormen van hulpverlening, krijgt slechts 30% van de jongeren met psychische klachten 
de juiste zorg. Vaak schamen ze zich voor hun problemen en vragen niet of laat hulp. Ook is het lastig 
de juiste zorg te krijgen door lange wachtlijsten, wanneer iemand op meerdere terreinen problemen 
heeft of geen duidelijke diagnose krijgt. Bij @ease kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar anoniem, 
met of zonder afspraak, vrijblijvend en gratis binnenlopen of chatten. Er staat een getraind team 
klaar van enthousiaste jonge vrijwilligers (inclusief ervaringsdeskundigen) en professionals die goed 
kunnen luisteren, inspelen op de zorgen die mensen hebben en - als het nodig is - iemand (snel) 
kunnen helpen de juiste zorg buiten @ease te vinden.  
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.ease.nl alsmede naar het jaarverslag 
2020. 
 
 

2. Organisatie 
@ease heeft inmiddels goedlopende vestigingen in Maastricht, Heerlen, Amsterdam, Rotterdam en 
Groningen. Steeds meer jongeren weten @ease te vinden; sommigen komen meerdere keren langs. 
Ze ervaren het praten met leeftijdsgenoten als zeer prettig. Onze vrijwilligers en professionals zijn 
enorm betrokken: het is fijn om via @ease iets te kunnen doen voor een ander en daarbij is het 
voeren van gesprekken met jongeren zeer leerzaam.  
 
Het aansluitmodel voorziet erin dat lokale initiatiefnemers in hun eigen gemeente een @ease 
vestiging kunnen opzetten. Daarvoor is nodig dat een initiatiefnemer kan aantonen dat er een team 
van jongeren en lokale (zorg)partner(s) is, die zich committeren aan het opstarten en runnen van een 
@ease vestiging. Jongeren zijn actief betrokken bij @ease zodat @ease er vóór en dóór jongeren is. 
Zorgpartners zetten arbeidsuren van professionals op diverse vakgebieden in, evenals psychiater als 
achterwacht, om het project lokaal mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunt en garandeert de 
lokale gemeente, bijvoorbeeld via een (start)subsidie, of het ter beschikking stellen van een locatie.   
 

http://www.headspace.org.au/
http://www.ease.nl/
https://ease.nl/resources/css/images/JaarverslagStichtingease2020.pdf
https://ease.nl/resources/css/images/JaarverslagStichtingease2020.pdf
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Om te meten of de @ease werkwijze jongeren daadwerkelijk helpt, vragen we jongeren na afloop 
van hun @ease bezoek of ze willen meewerken aan het afnemen van een anonieme vragenlijst. 
@ease verzamelt en evalueert de jongerendata door middel van wetenschappelijk onderzoek om te 
meten of de gesprekken bij @ease effectief zijn geweest en op welke punten verbeteringen nodig 
zijn.  
 

3. Doelstellingen @ease 2020-2023 
@ease heeft voor de jaren 2020-2023 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

− Vormgeven en gefaseerd realiseren van uitbreiding van het aantal @ease locaties in 
Nederland op basis van de blauwdruk van @ease, waarbij kwaliteit van de dienstverlening 
voorop blijft staan. 

− het ontwikkelen van een duurzaam financieringsmodel (inclusief fondsenwerving) voor de 
jongerenhulp die @ease biedt.  

− Bestendigen van de praktische en organisatorische zaken aangaande de @ease werkwijze.  

− Vergroten van de landelijke en lokale bekendheid bij jongeren en andere stakeholders.  

− Ontwikkeling van de organisatie naar een landelijk kennisplatform ten behoeve van de 
aangesloten @ease locaties. 

−  
 

4. Bestuur 
De samenstelling van het Bestuur is als volgt: 

− de heer P. (Paul) van der Velpen, voorzitter; 

− mevrouw A.B.A. (Aleid) Doodeheefver, secretaris; 

− de heer J.H. (Jan) Huizer, penningmeester; 

− mevrouw T.A.M.J. (Thérèse) van Amelsvoort, algemeen bestuurslid; 

− mevrouw M.C. (Rianne) Klaassen-Boatfield, algemeen bestuurslid; 

− de heer J.J. (Hans) du Prie, algemeen bestuurslid. 
 
 
Het bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies (Frank Geraerts, Arne Popma) 
 

5. Jongerenraad @ease 
Bij het vormgeven van een landelijk en toekomstbestendig @ease zal de jongerenraad van @ease 
een belangrijke gesprekspartner voor het Bestuur en de landelijk programmamanager zijn. 
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6. Vacature landelijke programmamanager 

De rol van de landelijke programmamanager  kan gezien worden als voorbereidend aan de komst van 
de Algemeen Directeur van @ease per januari 2022. De looptijd van deze vacature is daarmee 
minimaal 6 maanden en het tijdsbeslag is 3 dagen per week. 
 
De opdracht van de landelijke programmamanager is: 

− Het opzetten en bestendigen van de landelijke organisatiestructuur met compact bureau 
voor de dagdagelijkse aansturing; 

− Het professionaliseren van de kwaliteit en de relatie met de bestaande vestigingen.  
 
Het bestuur ontplooit initiatieven om tot structurele financiering te komen. De landelijk 
programmamanager zal dit ondersteunen.  
 
Het takenpakket van de landelijke programmamanager omvat o.a.: 

− Voorzitten van het landelijk MT (deelnemers: locatiemanagers en 
communicatiemedewerker); 

− Voorbereiden van bestuursvergadering; 

− Ondersteunen en coördineren van de locatiemanagers (spin in het web);  

− Begeleiden van nieuwe vestigingen die zich aandienen; 

− Uitvoeren kwaliteitsbeleid, o.a. organiseren van kwaliteitsvisitaties vestigingen. 

− Praktisch uitzoeken en uitvoeren van landelijke organisatorische taken (o.a. telefonie en ICT); 

− Projectleiderschap m.b.t. grote landelijke subsidie aangaande: 
o Organisatie en uitbouw van landelijke chatfunctie; 
o Implementatie van het online @ease platform dat nu in pilotfase verkeert.  
o Uitbreiden externe communicatie via social media en website i.s.m. 

communicatiemanager @ease; 

− Coördinatie landelijke trainingen en kwaliteit; zorgdragen voor de  (tijdige ontvangst van) 
kwaliteitsrapportages van de locaties en de kwaliteit evaluaties (o.a. on-sites) 

 
De programmamanager rapporteert aan het Bestuur van @ease. 
 
De beloning is in lijn met de beloningsvoorwaarden van de CAO welzijn. 
 

7. Profielschets 
Voor bovengenoemde werkzaamheden is @ease op zoek naar een landelijke programmamanager 
met grote betrokkenheid (en bij voorkeur ervaring) bij het thema mentale gezondheid, en met de 
volgende profielkenmerken: 

− Hands-on mentaliteit 

− Ervaring met innovatie in de zorgsector of bredere hulpverlening; affiniteit met jongeren 
en/of mentale gezondheid is een pré 

− Ervaring met subsidieprojecten bij landelijke / gemeentelijke overheid en/of 
zorgverzekeraars; 

− Flexibele instelling & geen 9-tot-5 mentaliteit; 

− Communicatief; 

− Creatief en inventief; 

− Ervaring met online-activiteiten is een pré 

− Academisch denk- en werkniveau; 

− Per 1 juli beschikbaar. 
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8. De procedure 

Nationaal Register is door @ease gevraagd om deze search & selectieprocedure te begeleiden. De 
heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze opdracht namens Nationaal Register 
uitvoeren. 
 
De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. De gesprekken vinden plaats op 28, 29 juni of 30 juni. 
Het Bestuur neemt de eindbeslissing voor 1 juli. 
 
De aanstelling van de gezochte landelijk programma manager is afhankelijk van de definitieve 
toekenning van subsidie door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
 9.standplaats en financiële vergoeding 
 
Er is geen specifieke standplaats, veel overleg zal digitaal plaats vinden maar er wordt wel bereidheid 
gevraagd om regelmatig te reizen, met name naar Maastricht. Het is een tijdelijke functie. De 
landelijk manager zal maandelijks een factuur sturen voor de gewerkte uren (maximaal 3 dagen per 
week). Het gevraagde uurtarief (incl. BTW) graag in de reactie aangeven.  
 
 

10. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit 
vóór zaterdag 26 juni 2021 te reageren via onze website. 
 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
 
Meer informatie 
Nationaal Register  
de heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur 
Telefoon:  070 – 324 30 91  
E-mail:   directie@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 
 
 
 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures
mailto:directie@nationaalregister.nl
http://www.nationaalregister.nl/

