
Vacature lid adviesraad IMH Nederland
(circa 15 uur op jaarbasis)

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van netwerkzorg op het gebied van Infant Mental
Health? Heb jij innovatieve ideeën en wil je de kwaliteit van preventie en zorg naar een
hoger level krijgen?! Ben jij expert op jouw gebied? Dan komen we graag met je in gesprek!

We zijn op zoek naar deskundigen die onze missie delen en ons van advies kunnen
voorzien m.b.t. de opgaven waar we als bedrijf de komende jaren voor staan. Daarbij
streven we naar een adviesraad met 5 leden, die samen de 5 domeinen uit de netwerkzorg
vertegenwoordigen. Bij voorkeur is één van de 5 leden ook een ervaringsdeskundige.

Onze missie bij IMH Nederland
Weg met overbodige wachtlijsten en zorgen voor sneller en passende ondersteuning voor
gezinnen die dat nodig hebben. Met het platform IMH Nederland, hebben we ons daarbij
specifiek gericht op gezinnen met een kinderwens, zwangerschap of een jong kind. Om dit
te realiseren bouwen wij aan goede netwerkzorg. Professionals in de netwerkzorg werken
samen vanuit de Infant Mental Health-visie en wij faciliteren hen om beter samen te werken.

Wat jij gaat doen
IMH Nederland krijgt steeds meer een expertrol. Om die rol te kunnen waarmaken, willen we
graag een adviesraad van professionals uit het veld. Experts uit de adviesraad denken met
ons mee bij complexe vraagstukken.

● 3x per jaar komt de adviesraad 3 uur bij elkaar. Daarbij wisselen we live
ontmoetingen af met online ontmoetingen.

● Je krijgt van ons vooraf de agenda van de bijeenkomst. Deze zal in het teken staan
van de strategische vraagstukken die we in Nederland signaleren als het gaat om
goede ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen en waar we als platform
graag een bijdrage aan leveren.

● Je geeft vanuit jouw expertise input op de keuzes die we als platform te maken
hebben.

● Omdat deze adviesraad voor het eerst start, mag je ook meedenken over de invulling
van de activiteiten van de leden van de adviesraad.

Zowel je uren tijdens de ontmoetingen, de voorbereidingstijd en reiskosten zullen worden
vergoed. De vergoeding zal afgestemd zijn op je ervaring en beroepsachtergrond.

https://www.imhnederland.nl/regionetwerken/


Welke competenties en vaardigheden vragen we?
● Je hebt HBO of academisch werk - en denkniveau. Bij voorkeur heb je binnen je

loopbaan ervaring opgedaan met (wetenschappelijk) onderzoek.
● Je bent gedreven om te werken aan gezinsgerichte IMH-zorg, zonder wachtlijst. Je

hebt innovatieve en verbindende ideeën om dat te bereiken.
● De keuzes die je daarbij maakt zijn gebaseerd op zowel input uit de klinische

praktijk als ook vanuit input vanuit (wetenschappelijk) onderzoek.
● Je bent goed op de hoogte van de laatste inzichten binnen je vakgebied.
● Je bent doelgericht, weet van aanpakken en bent positief kritisch vanuit een

respectvolle attitude.
● Je bent integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke

opstelling.
● Je hebt een breed netwerk van experts om je heen en kent de weg binnen de

onderzoekswereld, beleidszaken en/of van financiers.
● Binnen de adviesraad zoeken we eveneens een lid met een ervaringsdeskundige

achtergrond. Het is een pré als je vanuit die ervaringsdeskundigheid participeert in
een cliëntenraad, vereniging voor ervaringsdeskundigen of je hebt in andere vorm
een breder netwerk van ervaringsdeskundigen om je heen.

Startdatum:
Vanaf 1 oktober 2022 voor de duur van twee tot drie jaar, met mogelijkheden voor
herbenoeming.

Past deze vacature bij jou? Dan zien we uit naar je sollicitatie. Die ontvangen we graag voor
4 juli 2022. Reageren kan via info@imhnederland.nl

mailto:info@imhnederland.nl

