Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Wij staan voor
de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een
complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een
hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de
specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.
Voor een

opdracht vanuit ZonMw heeft Verenso de opdracht om – samen met andere relevante
veldpartijen - zorgpaden te ontwikkelen voor de GRZ. Hiervoor zijn wij op zoek naar een analytisch
en communicatief sterke:

Beleidsadviseur ‘kwaliteitsinstrumenten’
Voor 16-20 uur per week
Je functie
ZonMw heeft Verenso de opdracht gegeven om, samen met 2 universiteiten en andere relevante
veldpartijen, 2 landelijke kwaliteitsinstrumenten (CVA en heupfractuur) te ontwikkelen voor de
kortdurende herstelgerichte zorg. In de kwaliteitsinstrumenten wordt de inhoud en organisatie van
zorg aan deze patiëntengroepen beschreven. De kwaliteitsinstrumenten worden samen met
patiëntorganisaties, beroepsgroepen en brancheorganisaties ontwikkeld. De zorgvraag van de
patiënt staat hierbij centraal. Binnen het project werken we samen met de afdeling
ouderengeneeskunde van 2 universiteiten. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw,
programma Beter Thuis.
Als Beleidsadviseur ben je, onder verantwoordelijkheid van de projectleider, de procesbegeleider
van de 2 te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten en coördinator van dit project. Hierbij worden, in
samenwerking met de 2 universiteiten, onder andere de volgende werkzaamheden van je
gevraagd:

Je draagt zorg voor de uitvoering en bewaking van de voortgang van de ontwikkeling van de
kwaliteitsinstrumenten.

Je draagt zorg voor het organiseren en inhoudelijk voorbereiden, bijwonen en uitwerken van
knelpunteninventarisatie, multidisciplinaire werkgroepen met zorgprofessionals,
commentaarfase en ondersteunt de 2 universiteiten bij overige stappen in de ontwikkeling van
de kwaliteitsinstrumenten.

In samenwerking met de zorgprofessionals werk je de kwaliteitsinstrumenten op inhoud uit.

Je onderhoudt veel externe contacten met senioronderzoekers van de 2 universiteiten,
werkgroepleden en andere belangrijke stakeholders.

Verenso vraagt een resultaatgerichte Beleidsadviseur, met:









Minimaal 2-4 jaar ervaring als beleidsadviseur, met een academische opleiding (bij
voorkeur een academische opleiding op het terrein van gezondheidszorg, waarbij
kennis van de ouderenzorg/ de verpleeghuissector een pré is).
Kennis van het werk van zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk in verpleeghuizen.
Kennis van en/of ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten is een pré.
Ervaring met projectmatig werken in een complexe projectstructuur waarin wordt
samengewerkt met diverse stakeholders.
Die in staat is beleidsstukken te lezen, te analyseren, te vertalen en te schrijven.
Ervaring met het samenwerking met zorgprofessionals en het begeleiden van
werkgroepen.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Verenso biedt:






Een stimulerende en uitdagende werkomgeving waarin kwaliteit, resultaatgerichtheid
en samenwerking kernbegrippen zijn.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, ligt tussen € 4.395 - € 5.750 euro
bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur.
Een uitdagende en afwisselende functie voor 16-20 uur per week.
Een dienstverband voor ten minste één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Informatie:
Meer informatie over Verenso kan je vinden op www.verenso.nl. Informatie over deze functie is te
verkrijgen bij Else Poot, Teammanager Kwaliteit, telefoonnummer: 030-227 1910.
Je schriftelijke sollicitatie kan je per e-mail richten aan Verenso, t.a.v. Asli Koyuncu, e-mail:
akoyuncu@verenso.nl.

