Stichting C-support
C-support is gevestigd in Den Bosch en komt voort uit Q-support, een organisatie die in 2013 in het
leven werd geroepen door het ministerie van VWS om Q-koortspatiënten te adviseren, te begeleiden en
om onderzoek uit te zetten. Halverwege 2020 besloot het Ministerie van VWS dat Q-support haar
diensten ook mocht gaan aanbieden aan Covid-19 patiënten en zo ontstond C-support.
C-support fungeert als steun – en adviespunt voor patiënten en alle reguliere professionals die een rol
hebben in het adviseren en begeleiden van Covid-19 -patiënten. Daarbij wordt breed gekeken naar de
problemen die mensen ten gevolge van de virusinfectie tegenkomen en wordt de samenwerking met
reguliere betrokken partijen gezocht. Kenmerkend is de integrale aanpak van de problematiek, passend
bij de vraag van de individuele patiënt.
Het hoofdkantoor van C-support is gevestigd in Den Bosch en is werkzaam voor Covid-19 patiënten in
heel Nederland.
Voor meer informatie zie: www.c-support.nu

Nazorgadviseurs (maatschappelijk werkers) 24-36 uren per week
In heel Nederland; meerdere vacatures
In verband met de groei van de organisatie door de toestroom van patiënten, zoeken wij per direct
meerdere maatschappelijk werkers die verantwoordelijk zijn voor de eigen case-load. Samen met je
collega’s informeer, adviseer en ondersteun je Covid-19 patiënten op alle leefgebieden waarop deze
complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Dat kan
kortdurend zijn, of indien nodig, voor langere termijn. Hierbij zoek je de aansluiting bij regionale
aanbieders van zorg en signaleer je behoeften en hiaten in het reguliere zorgaanbod.
Al pionierend ontwikkel je met je collega’s een passend aanbod waar de Covid-19 patiënt mee geholpen
wordt. Je werkt veelal vanuit huis. Je beschikt over eigen vervoer want, wanneer verantwoord, ga je op
pad naar patiënten of naar overleggen. Je wordt ingewerkt door je collega-Nazorgadviseurs en je wordt
bijgeschoold in Covid-19.

Werkzaamheden
De patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De
Nazorgadviseur is aanspreekpunt voor de Covid-19-patiënten. Samen wordt bekeken op welk leefgebied
de hulpvraag ligt, wordt ondersteuning geboden en gewenste acties uitgezet. Op dit moment zijn de
contacten vooral telefonisch of via videobellen, maar indien nodig wordt er een huisbezoek gepland.
Daarnaast ben je een spin in het web door de contacten te onderhouden met de gemeenten en de
(medische en niet-medische) zorgprofessionals.

Typisch C-support
C-support biedt nazorg waarin maatwerk voor de patiënt centraal staat en er aandacht is voor alle
leefgebieden waarop de ziekte ingrijpt. C-support biedt geen medische behandeling. Bij C-support
ervaar je veel vrijheid om domein overstijgend in te gaan op de vraag van de patiënt. Anderzijds
bevorderen wij het gebruik van de reguliere voorzieningen en helpen wij de patiënt zijn weg te vinden.

Profiel Nazorgadviseur
Je beschikt over het diploma HBO Social Work (Maatschappelijk Werk). Je hebt uitgebreide ervaring met
de persoonlijke begeleiding van patiënten of cliënten en in complexe samenwerking met ketenpartners.
Je houdt van pionieren en je kan zelfstandig resultaten neerzetten.

Reageren?
Stuur je motivatie en CV via de e-mail aan: m.vandesteeg@personato.nl
Een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voordat je met de werkzaamheden kunt
starten.

Informatie:
Er zijn diverse contract mogelijkheden. Afhankelijk van jouw wensen en werkervaring en onze behoefte
bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 24 tot 36 uur per week. Detachering
vanuit je huidige werkgever behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden.
De functie is ingeschaald in schaal 9 cao Sociaal Werk, maximaal € 4252,- per maand. Daarnaast ontvang
je een Individueel Keuzebudget van ongeveer 19%.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met werving- en selectiebureau
Personato. Zij zijn te bereiken op 06-83664049. Dit bureau voert voor C-support de selectieprocedures
uit.

