Profielschets projectleider - Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Projectleider (32 – 36 uur)
Verbindend, energiek en resultaatgericht
Ben jij een ambitieuze verbindende projectleider? Ben jij toe aan een stap naar een inspirerende omgeving met
veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid? Wij zoeken een projectleider voor het Keurmerk Basis
GGZ en het netwerk van vooruitstrevende zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat we daarmee vormen.
Functiebeschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het Keurmerk Basis GGZ – met dit keurmerk identificeren en verbinden we
vooruitstrevende aanbieders van kortdurende generalistische GGZ. Dit is de basis voor een netwerk van GGZaanbieders en zorgverzekeraars dat we uitbreiden met cliëntvertegenwoordigers, wetenschappers, beleidsmakers,
et cetera.
Je verzorgt de implementatie van het Keurmerk, waarbij je bestaande processen monitort, collega’s aanstuurt en
je zelf ook je steentje bijdraagt aan de uitvoering. Jouw aandacht gaat verder vooral naar de jaarlijkse
doorontwikkeling van het Keurmerk. Dat doe je door de dialoog te organiseren met en tussen partijen in het veld
van de Generalistische Basis GGZ: zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar ook cliëntvertegenwoordigers en
wetenschappers.
Je voert individuele gesprekken, organiseert bijeenkomsten en zoekt de aansluiting bij bestaande initiatieven op
het gebied van kwaliteit in de GGZ. Je bereidt voor, werkt uit, vraagt, signaleert en verbindt. Je maakt positieve,
constructieve energie los bij partijen, zodat zij samen verder komen. Je onderhoudt het netwerk van koplopers in
de GGZ, zorgverzekeraars en experts; jij vormt de verbindende factor voor een inspirerende groep professionals in
en rond de Basis GGZ.
Je werkt nauw samen met eigenlijk alle collega’s van het bedrijfsbureau van Stichting KiBG. Waar de
keurmerkactiviteiten jouw belangrijkste aandachtsgebied vormen, richten anderen zich primair op bijvoorbeeld
spiegelrapportages, kennisdeling of communicatie. Daarnaast is er voor iedereen ruimte voor andere activiteiten
die bijdragen aan de positionering en het positieve imago van Stichting KiBG. Projecten die bijdragen aan de visie
van de stichting waarin zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars structureel samenwerken en kennisdelen,
zodat de kortdurende GGZ steeds beter wordt.
Functie-eisen
Je hebt:
•

Een opleiding op WO-niveau

•

Ervaring met het werken in een politiek gevoelige en bestuurlijk complexe omgeving

•

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en (enige) kennis van het zorgstelsel

Je bent:
•

Flexibel en energiek; jij bent het beste op je plek in een dynamische en veranderende omgeving waar je snel
moet én kan reageren op actuele ontwikkelingen

•

Zelfstandig, nieuwsgierig en proactief; jij hebt weinig kaders of handvatten nodig om passende invulling te
geven aan je functie, je stelt vragen en gaat makkelijk ‘gewoon aan de slag’

•

Communicatief, authentiek

•

Analytisch, resultaatgericht, nauwkeurig

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)

Stichting KiBG is de netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ – we bevorderen
het creëren, delen en gebruiken van kennis over dit specialisme. We zijn verbindend, transparant, daadkrachtig,
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vooruitstrevend, constructief, flexibel en bescheiden. Een kleine organisatie met grote slagkracht, een groot
netwerk en een deskundig bestuur.
Wat willen we bereiken?
Mensen met psychische klachten worden in principe kortdurend behandeld, zodat zij snel weer op eigen kracht
verder kunnen. Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk specialisme binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ). Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars werken structureel samen en delen kennis,
zodat deze zorg steeds beter wordt. Dat is wat Stichting KiBG wil bereiken.
Welke overtuigingen motiveren ons?
We zijn ervan overtuigd dat het verzamelen, creëren en delen van kennis en inzichten essentieel is voor de verdere
ontwikkeling van de kortdurende, generalistische GGZ. Wij brengen betrokken en vooruitstrevende partijen samen
tot een netwerk waar vanuit verschillende perspectieven op transparante wijze aan en met dit specialisme wordt
gewerkt.
We maken informatie over de kwaliteit en effectiviteit van kortdurend generalistisch behandelen inzichtelijk. We
zorgen dat de kracht van deze zorg op inspirerende wijze zichtbaar wordt en dagen zorgaanbieders, cliënten en
zorgverzekeraars uit om samen verder te komen.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Eline Meijer: eline.meijer@kibg.nl, 06 – 1714 6565.
Ook je sollicitatie met schriftelijke motivatie en curriculum vitae kan je aan haar richten. We ontvangen je
sollicitatie graag uiterlijk 12 juli 2020.
Als we eerder een geschikte kandidaat vinden kan het zijn dat we de vacature eerder sluiten. Acquisitie naar
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

|

pagina 2 van 2

