Vacature (32 - 40 uur)

Projectleider
Keurmerk
Wil jij bouwen aan het kwaliteitsnetwerk van de generalistische
kortdurende GGZ? Wil jij samenwerken met GGZ-aanbieders,
beleidsmakers en zorgverzekeraars? Wil jij werken in een klein,
gedreven én leuk team? Dan zoekt Stichting KiBG jou!

Jij bent...
Verbindend, energiek,
open en zichtbaar
Scherp op inhoud
Sensitief in de relatie
Autonoom en authentiek
Positief, constructief en
resultaatgericht

Meer informatie of solliciteren?
Bel of mail Eline: 06 - 1714 6565,
eline.meijer@kibg.nl

Jij hebt…
…de drive om met het Keurmerk vooruitstrevende partijen in het veld aan elkaar te
verbinden, om zo daadkrachtig samen te werken aan de kwaliteit van kortdurende
generalistische GGZ. Verbinden; dat is waar jij voor gaat. Je voedt en leidt de
inhoudelijke dialoog. Je verstevigt en onderhoudt daartoe het Keurmerk en de
contacten die Stichting KiBG daarover voert met zorgaanbieders, zorgverzekeraars,
cliëntenorganisaties, overheid en beroepsverenigingen. Je zorgt dat het netwerk tússen
deze partijen blijft groeien in omvang en kracht.
Je rollen en taken:
Je organiseert (online) bijeenkomsten gerelateerd aan de inhoudelijke thema’s van
het Keurmerk en zoekt de aansluiting bij bestaande initiatieven op het gebied van
kwaliteit in de GGZ
Je leidt discussies en faciliteert dialoogsessies over leuke en moeilijke onderwerpen
met en tussen GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars
Je onderhoudt contact over de positie van het Keurmerk met zorgverzekeraars,
GGZ-aanbieders, clientorganisaties en andere beleidspartijen
Je zorgt voor de doorontwikkeling van het Keurmerk (inhoud en proces), afgestemd
op de wensen, ontwikkelingen en uitdagingen in het veld
Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van het Keurmerk, waarbij je
bestaande processen monitort, collega’s aanstuurt en je zelf ook je steentje
bijdraagt aan de uitvoering en communicatie

Jij bent…
…iemand die snel kan denken en schakelen, ook in een politiek gevoelige en complexe
omgeving, daarom is WO werk- en denkniveau vereist. Je hebt al aardig wat jaren
relevante werkervaring (minimaal 5) en kennis van het zorgstelsel.
Je legt graag en makkelijk contact, zowel met je directe collega's als met externe
partijen en contactpersonen. Je bent daarin authentiek en sensitief. Je maakt positieve,
constructieve energie los bij partijen – je weet mensen te bereiken, te mobiliseren en je
kan je verplaatsen in verschillende perspectieven.
Natuurlijk moet je de (kortdurende generalistische) GGZ echt interessant vinden. Ook
van bijvoorbeeld beleid, strategie en financiering wil jij goed op de hoogte zijn en
blijven om een volwaardige gesprekspartner te zijn.
Je bent in je kracht als je bijeenkomsten mag leiden; klein en groot. Jij houdt van
veranderingen – het maakt een werkomgeving voor jou uitdagend, interessant en
motiverend.
Een omgeving als deze prikkelt jou en zorgt ervoor dat je scherp blijft als het gaat om
nauwkeurigheid en sensitiviteit. Om invulling te geven aan je functie heb jij weinig
kaders of handvatten nodig. Je stelt vragen, gaat makkelijk 'gewoon aan de slag' en
laat je (bij)sturen waar nodig.

Wij zijn…
...Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) - www.kibg.nl. Het ‘bedrijfsbureau’ bestaat uit 7
medewerkers. We hebben een kantoor in Leiden. Thuis en online werken gaat ons prima
af.
Wij herkennen ons in veel van de kenmerken die we ook in jou zoeken - jouw verbindende
kracht 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.
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 uiterlijk 31 januari 2022 en vooral in
de stijl die bij jou past!
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