Vacature: adviseur stichting BeterKeten

De stichting BeterKeten is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie:
ADVISEUR SAMENWERKINGSVRAAGSTUKKEN BETERKETEN
(24 uur per week)

BeterKeten
De stichting BeterKeten is in 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld om samen de kwaliteit en doelmatigheid
van de patiëntenzorg in de regio Groot-Rijnmond op een nóg hoger niveau te tillen. Zij doet dit door wetenschap en
onderzoek te stimuleren én het projectmatig ondersteunen en oplossen van samenwerkingsvraagstukken binnen de
regio. Het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Albert Schweitzer ziekenhuis zijn
de formele partners van de BeterKeten. Niet alleen samenwerkingsvraagstukken tussen de bestuurlijke partners
van de BeterKeten worden opgelost en gerealiseerd, juist ook andere zorginstellingen binnen de regio participeren in
de samenwerkingsprojecten.
Het uitgangspunt van de stichting BeterKeten is de beste zorg op de juiste plaats door de juiste dokters, passend bij
het geldende hoofdlijnenakkoord, in de regio van Groot-Rijnmond. De regio Groot-Rijnmond is uniek en kent een
unieke populatie. De inzet en expertise van de stichting BeterKeten is hierbij van grote waarde; concreet betekent
dit dat zij in een continu proces de grenzen van de beste zorg op de juiste locatie verkennen en dit oprekken, door
projecten en wetenschap te stimuleren en te faciliteren, om samen de beste patiëntgerichte en evidence based zorg
te leveren. Daarmee is de Stichting BeterKeten samen met de zorginstellingen toonaangevend in samenwerking en
netwerkzorg én maken samen de ambitie waar. “Wanneer juiste zorg op de juiste plek in deze regio lukt…. dan lukt
het overal in Nederland!”.
Projectbureau BeterKeten
De BeterKeten bestaat uit een bestuur en een projectbureau. Het projectbureau ondersteunt het stichtingsbestuur
bij het realiseren van de samenwerkingsambities. Samenwerkingsprojecten worden door het projectbureau op
onafhankelijke en deskundige wijze verkend, uitgewerkt en gerealiseerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de
(medische) professionals uit de betrokken zorginstellingen. Tientallen projecten krijgen met ondersteuning vanuit
dit projectbureau en in nauwe samenwerking met professionals, vorm en inhoud. Deze projecten hebben betrekking
op het optimaliseren van keten- en netwerkzorg, het samenwerken aan een excellent zorgaanbod en innovatie van
zorg door middel van wetenschappelijk onderzoek. Allen dragen ze bij aan een verhoging van de kwaliteit van zorg.
In de aanpak van het projectbureau van de BeterKeten staat de patiënt centraal. Vraagstukken worden integraal
benaderd, waarbij professionals optimaal gefaciliteerd worden bij de realisatie van kansrijke en waardevolle
samenwerkingsambities. Waar mogelijk en zinvol, worden projecten verbreed naar zorgaanbieders in de eerste lijn.
Het projectbureau levert als expertisecentrum toegevoegde waarde en werkt resultaatgericht. De adviseur is
onderdeel van een team dat bestaat uit secretariële ondersteuning, twee adviseurs en een directeur.
Adviseur BeterKeten
Als adviseur ben je in staat om op proactieve en deskundige wijze samenwerkingsvraagstukken te stimuleren en
projectmatig te realiseren. Dit doe je in zeer nauwe samenwerking met professionals, waarvoor verbindende en
goede communicatieve vaardigheden essentieel zijn. Daarbij ben je in staat te zoeken naar het gezamenlijk belang.
Overleggen vinden vaak aan de rand van de dag, begin van de avonden plaats, hierdoor is flexibiliteit noodzakelijk.
Als adviseur bent je zeer resultaatgericht, innovatief en beschik je over pioniersvaardigheden. Daarnaast beschik je
over kennis aangaande de (regionale) organisatie van (ziekenhuis)zorg. Academisch werk- en denkniveau zijn
vereist en bij voorkeur beschikt je over tenminste 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen een
ziekenhuis. Werkervaring in één van de BeterKeten-ziekenhuizen is een pré.
Belangrijke competenties en vaardigheden zijn.:
• Mensen kunnen verbinden in een complex speelveld;
• Uitstekende contactuele eigenschappen en adviesvaardigheden;
• Expertise t.a.v. projectmatig werken en projectleiderschap;
• Vaardigheid om mensen (blijvend) te enthousiasmeren en te activeren;
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Kennis van medische terminologie;
Analytische vaardigheden;
Het vermogen om zelfstandig te kunnen werken én om binnen wisselende projectteams samen te werken
met de betrokkenen;
Kennis en expertise t.a.v. netwerkzorg, -geneeskunde en ketenzorg (ontwikkelingen van zorgpaden,
optimalisatie van zorgprocessen en formalisatie van samenwerkingsafspraken)
Kennis en expertise t.a.v. wetenschappelijk onderzoek is een pré;
Het ontwikkelen en onderhouden van een voor de stichting relevant netwerk.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vacature voor 24 uur per week, voor de duur van één jaar en met zicht op een contract voor
onbepaalde tijd. U komt in dienst bij de stichting BeterKeten en ontvangt een gastvrijheidsovereenkomst in het
Erasmus MC.. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-umc. De functie is ingeschaald in schaal 11 tot 12,
afhankelijk van de ervaring (dit is te vergelijken met functiegroepen 60 en 65 cao Algemene Ziekenhuizen).
Interesse?
Heeft u n.a.v. deze vacaturetekst behoefte aan informatie en/of heeft u interesse? Stuur je motivatie en cv aan
vacature@beterketen.nl of neem telefonisch contact op met Marlise Schouten, directeur stichting BeterKeten
(bereikbaar op vrijdag 15 februari 12.00-13.00 uur/ donderdag 21 februari 11.00-12.00 uur), telefoonnummer 06–
18747413 of via vacature@beterketen.nl. De uiterlijke sluitingsdatum is 27 februari 2019. De gesprekken zullen
plaatsvinden op 11 maart 2019.

