Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige (SKILZ) is een samenwerkingsverband van V&VN, NVAVG en
Verenso. SKILZ gaat bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van en zorg voor mensen met
een complexe en langdurige zorgvraag door het ontwikkelen van multidisciplinaire
kwaliteitsinstrumenten voor de professionals die deze zorg en ondersteuning leveren. Samenwerking
‘over de domeinen heen’ is een belangrijk uitgangspunt, leren van elkaar, ook op het gebied van
kwaliteitsbeleid. Dit alles in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en
andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit. SKILZ is een
opstartende organisatie en is gehuisvest in Utrecht.
De agenda van SKILZ voor 2019-2021 bevat in ieder geval de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden
voor zelfmanagementondersteuning, mondzorg, voedings- en slikproblemen, slaapstoornissen,
wilsonbekwaamheid, (anticiperende) medische besluitvorming rond het levenseinde.
SKILZ zoekt daarom met spoed

ervaren Procesbegeleiders richtlijnontwikkeling
voor 32-36 uur per week
De functie:
Uw belangrijkste taak is het schrijven van multidisciplinaire richtlijnen en het ontwikkelen van
producten die de implementatie van deze richtlijnen bevorderen. Ten behoeve van
richtlijnontwikkeling vertaalt u de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aangevuld met
klinische expertise in toegankelijke documenten voor verschillende disciplines in de langdurige zorg,
zoals verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk
gehandicapten, psychologen en paramedici. Als procesbegeleider doet u dit samen met deskundigen
in werkgroepen met wisselende samenstelling.
Daarnaast bent u mede-vormgever van SKILZ. U levert een actieve bijdrage aan de opbouw van het
bureau en de ontwikkeling van werkwijzen. U weet wat er speelt in de wereld van
richtlijnontwikkeling. U brengt een netwerk mee met relevante partijen in dit veld en/of bent in staat
om contacten te leggen en te onderhouden. U heeft een visie op de verdere doorontwikkeling van
methodieken en producten om de toepasbaarheid van kwaliteitsinstrumenten in de langdurige zorg
te vergroten. U denkt actief na over de positie en functie van kwaliteitsstandaarden in de bredere
context van het werken aan kwaliteit.
SKILZ vraagt:
- academisch werk- en denkniveau
- expertise en ervaring op het gebied van evidence based practice
- ruime ervaring met de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten in de zorg
- ervaring met de AQUA-leidraad voor kwaliteitsstandaarden
- ervaring met GRADE (Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation)
is een pré
- ruime ervaring met het (procesmatig) begeleiden van multi-disciplinaire werkgroepen
- ruime ervaring met projectmanagement
- in een ingewikkeld krachtenveld en onder tijdsdruk goede prestaties kunnen leveren
- innovatief vermogen

-

uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatievaardigheden
zelfstandig en in teamverband kunnen werken
affiniteit met de langdurige zorg

SKILZ biedt:
- een uitdagende functie in een startende organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief
- een werkomgeving waarin resultaatgerichtheid, samenwerken en pionieren kernbegrippen
zijn
- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- een beloning die past bij kennis en ervaring
- in eerste instantie een aanstelling voor één jaar met uitzicht op verlenging
Informatie:
Meer informatie over deze functie is (tot 2 augustus) te verkrijgen bij Annette Pietersen, directeur,
via a.pietersen@skilz.nu of telefoonnummer: 06 49 65 65 94 en (vanaf 5 augustus) bij Nienke
Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter via n.nieuwenhuizen@skilz.nu en Else Poot, adviseur via
e.poot@verenso.nl of telefoonnummer 030 227 19 10
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u per direct insturen via directie@skilz.nu
Sollicitatiegesprekken starten na ontvangst van voldoende reacties en in afstemming met
aan/afwezigheid van kandidaten en sollicitatiecommissie.

