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Kwaliteitsverpleegkundige
De Coöperatie De ZorgProfessional is een landelijke vereniging van zelfstandige
verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. De coöperatie faciliteert haar
leden, die allen mede-eigenaar zijn van de coöperatie, in hun
zorgondernemerschap waaronder het onderhandelen over de collectieve
contracten met zorgverzekeraars en behartigt de belangen van haar leden naar
ketenpartners in de zorg, beleidsmakers en andere belanghebbenden.
Eén van de belangrijkste doelen voor de komende jaren is de
kwaliteitsverbetering en borging binnen het zorgproces. De ZorgProfessional
zoekt daarom voor haar bedrijfsbureau met ingang van 1 januari 2022 een
ervaren

Kwaliteitsverpleegkundige 0,6 fte
De taken van de kwaliteitsverpleegkundige zijn o.a.:
1. Het houden van audits met teams van zelfstandige verpleegkundigen en
verzorgenden.
2. Het beoordelen van de indicaties die gemaakt zijn door de indicerend
wijkverpleegkundigen aan de hand van regelgeving en daarop feedback
kunnen geven.
3. Het monitoren van doelmatigheid binnen de zorg.
4. Het deelnemen aan overleg op het terrein van de ketenzorg, waaronder
namens de leden deelname aan netwerken dementie en palliatieve zorg.
5. Een bijdrage leveren aan de jaarlijkse voorbereiding van inkoop
gecontracteerde ZVW en WLZ zorg.
6. Periodiek overleg voeren met de indicerend wijkverpleegkundigen.
7. Het vertalen van de inhoud van de Kwaliteitskaders wijkverpleging en
verpleeghuiszorg, naar de uitvoerende leden.
Onze belangrijkste eisen voor deze functie zijn:
1. HBO-Verpleegkundige met ervaring binnen de thuiszorg en ervaring met
indicatiestelling en de regelgeving die hierop van toepassing is.

2. Goede kennis van wet- en regelgeving binnen de thuiszorg of de
bereidheid zich hierop te laten scholen.
3. Goede communicatieve vaardigheden.
4. Bij voorkeur ervaring met het houden van audits.
5. Het hebben van een netwerk of in staat zijn om een netwerk binnen de
zorg op te bouwen.
6. Goede kennis van zorgautomatisering (ECD) is een must. Kennis van DinZ
en/of Nedap is een pré.
Wat wij bieden is:
1. Een gezellige werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling.
2. Veel vrijheid om het werk naar eigen inzicht in te delen.
3. Salaris in schaal FWG 55 CAO zorg van toepassing op basis van
werkervaring.
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie dan kan je voor 31 december 2021
mailen naar
bestuur@dezorgprofessional.nl,
Sollicitatie gesprekken zullen plaats vinden tussen 11 en 20 januari 2022.

