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Word jij de motor van het (online) kennisplatform over de
kortdurende generalistische GGZ? Organiseer jij in 2023 ons mooie
Congres Basis GGZ en andere creatieve bijeenkomsten? Wil jij
interviewen, podcasts maken, wetenschappers faciliteren en
inhoudelijke stukken schrijven? Wil jij samenwerken met GGZaanbieders, beleidsmakers en zorgverzekeraars in een klein, enorm
gedreven én enorm leuk team? Wij zoeken jou!

Creatieve Projectleider Kennisdeling
(32-40 uur) met interesse in de GGZ
Jij brengt energie, structuur, inspiratie, creativiteit én mooie eindproducten
Jij houdt van interviewen, organiseren, schrijven, verbinden, delen, nieuwe ideeën
vormgeven en nieuwe kennis vergaren
Jij bent nieuwsgierig, jezelf, flexibel, analytisch, nauwkeurig, sensitief, een doener…

Jij hebt…
…oog voor de vele mooie voorbeelden in de kortdurende generalistische ggz – de zorg aan mensen
met lichte tot matige complexe psychische klachten. Vanuit jouw natuurlijke nieuwsgierigheid leg je
contacten en stel je vragen. Je bent een zelfstarter; je ziet niet alleen mogelijkheden tot verbinding, je
bent ook in staat die vorm te geven. Dat doe je op de manieren die we al kennen, maar je beschikt ook
over de creativiteit en het lef om nieuwe ideeën uit te werken – de ruimte die je daarvoor krijgt pak je
met beide handen aan.
Wat je dan precies gaat doen? Dat is lekker divers:
-

Het (online) Kennisplatform over de kortdurende generalistische ggz wordt jouw 'kindje'. Hoe
kunnen we met dit platform kennisdeling optimaal mogelijk maken? Hoe kunnen we een
actieve 'community' creëren? Welke technische features zijn hiervoor nuttig? En welke inhoud?
Je stuurt de technische (door)ontwikkeling van het platform aan. Daarnaast bedenk jij de
contentstrategie en voert deze uit. Je zorgt dat mooie voorbeelden uit het veld opgehaald en
gedeeld worden. Want: als jij iets leest of hoort wat interessant is voor de kortdurende
generalistische ggz wil je meer weten. Je gaat op pad en interviewt, schrijft, filmt, … wat kan er
nog meer?

-

Je gaat, naast het kennisplatform, andere on- en offline manieren organiseren om kennis te
delen. Waaronder: ons jaarlijkse Congres! Het congres (www.congresbasisggz.nl) wordt vanaf
het eerste jaar zowel op inhoud als op vorm en organisatie erg hoog gewaardeerd - jij mag
hier in 2023 mee pronken. Je neemt als een waar projectmanager zowel de inhoudelijke als
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praktische organisatie op je. Je kan hierbij rekenen op de steun van het team van KiBG en op
vele partijen in het veld. Je legt en voert contacten met zorgprofessionals, experts,
wetenschappers, verzekeraars, leveranciers, technici,… enzovoorts. Je bewaakt het budget en
natuurlijk de planning. Zo ga je ook aan de slag met kleinere bijeenkomsten. Een
regiobijeenkomst? Een roadshow? Jij weet mensen samen te brengen, te verbinden en te
motiveren om samen verder te komen.
-

Je ondersteunt POS!TION, de alliantie van wetenschappers in Nederland die onderzoek doen
naar kortdurend generalistisch behandelen. Je voert het secretariaat van deze
wetenschapsalliantie en zorgt in die rol o.a. dat de onderzoeksagenda wordt gevuld en
gevolgd. De kennis en inzichten die voortvloeien uit onderzoek gebruik jij voor het
kennisplatform, bijeenkomsten en congres – zo zorg je dat deze inzichten ook snel hun
toegevoegde waarde hebben in de dagelijkse praktijk.

Jouw achtergrond
Je exacte opleiding of werkervaring is voor ons minder relevant dan wie jij bent en wat jij brengt.
Natuurlijk moet je de (kortdurend generalistische) GGZ wel echt interessant vinden. Zelfs de wat
‘drogere’ kant van bijvoorbeeld beleid, strategie en financiering maakt jouw nieuwsgierig! WOdenkniveau heb je nodig om snel genoeg te kunnen schakelen, denken en meebewegen.
Jij houdt van veranderingen en afwisseling – het maakt een werkomgeving voor jou uitdagend,
interessant en motiverend. Je bent niet bang om te zoeken, te proberen en pro-actief voorstellen te
doen of keuzes te maken. Een omgeving als deze prikkelt jouw creativiteit, maar tegelijkertijd het besef
dat nauwkeurigheid, structuur en sensitiviteit belangrijk zijn. Ervaring met het werken in politiek
gevoelige en bestuurlijk complexe omgevingen is een pré.

Wij zijn: Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)
Wij zijn Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Het ‘bedrijfsbureau’, waar we een andere naam voor
zoeken maar nog niet hebben gevonden, bestaat uit 6 medewerkers. We hebben een kantoor in
Leiden, we wisselen thuis- en op kantoor werken met elkaar af.
Wij herkennen ons in heel veel van de kenmerken die we ook in jou zoeken - jouw creativiteit en
nieuwsgierigheid is een welkome aanvulling. We zijn snelle denkers én doeners, actie- en
resultaatgericht, met lef. We werken gedreven aan deze missie en visie:
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.
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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.
Onze strategie?
Die weet jij vast wel te vinden op www.kibg.nl.

Geïnteresseerd?
Wil je gewoon eens even sparren over deze functie? Heb je vragen? Bel of mail Eline:
eline.meijer@kibg.nl, 06 – 1714 6565. Ook je sollicitatie met schriftelijke motivatie en curriculum vitae
kan je aan haar richten – doe dat vooral in de stijl die bij jou past!
Oja: acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Dank.
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