Ben jij onze nieuwe ketenzorgconsulent?
Vanwege het vertrek van een ketenzorgconsulent, zoeken wij per 1 juni, voor 8 uur per week, een
ketenzorgconsulent.
Ga jij de uitdaging aan?
In deze functie ben jij een de professional die bijdraagt aan het ontwikkelen, verbeteren, bewaken en
borgen van de kwaliteit van zorg voor de mens met een chronische aandoening. Hiervoor bezoek je
praktijken en geef je (on)gevraagd advies aan en coach je de huisartsen en/of praktijkondersteuners
die deze zorg leveren.
De werkzaamheden
 Ondersteunen, adviseren, ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van zorg voor chronische
aandoeningen in de regio Gelderse Vallei;
 Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan huisartsen en praktijkondersteuners binnen
de ketenzorg;
 Praktijken op weg helpen met de organisatie van proactieve zorg voor kwetsbare ouderen
 Het leveren van een bijdrage aan de opstelling van een plan van aanpak ten behoeve van het
goed verlopen van de verschillende zorgprogramma’s;
 Het bezoeken van huisartsenpraktijken, analyseren van knelpunten en komen tot een advies ter
verbetering;
 Het optreden als inhoudelijke vraagbaak voor de huisartsen en/of praktijk-ondersteuners.
 Participeren in diverse kwaliteit werkgroepen;
 Het onderhouden van vakinhoudelijke ontwikkelingen en zorg dragen voor de overdracht van
kennis door middel van schriftelijke en digitale distributiekanalen.
 Het bijdragen aan de implementatie van persoonsgerichte zorg;
Het gewenste profiel:
 Je beschikt over aan afgeronde hbo-opleiding POH-Somatiek;
 Je bent flexibel inzetbaar en beschikbaar voor 8 uur per week, doorgaans op de middagen;
 Je beschikt over adequate kennis van de zorgprogramma’s COPD, Diabetes en CVRM;
 Je hebt ervaring met het systeem Porta Vita;
 Pré: Je hebt kennis en ervaring met zorg voor kwetsbare ouderen en persoonsgerichte zorg;
 Je gaat op een coachende manier te werk;
 Je bent in staat om zelfstandig te werken, prioriteiten te stellen en tijdig afstemming te zoeken.
NB. Onze voorkeur gaat uit naar een praktijkondersteuner die deze functie blijft combineren met het
praktiserend werk van praktijkondersteuner.
Wie zijn wij?
Huisartsen Gelderse Vallei is een eerstelijns zorggroep voor alle huisartsen in de regio. Vanuit diverse
specialismen dragen wij inhoudelijk, en met ons hart op de goede plek, een steentje bij aan de
maatschappij. Zo dragen wij eraan bij dat elke patiënt met chronische klachten in de regio zorg krijgt
volgens dezelfde richtlijnen en dat inwoners van onze regio 24/7 toegang hebben tot spoedeisende
huisartsenzorg. Dat niet alleen, ook faciliteren en ontzorgen wij huisartsenpraktijken op het gebied van
ICT, HR en zorgvernieuwing, zodat zij kunnen blijven doen waar zij goed in zijn: het verlenen van goede
huisartsenzorg in de regio.
Wij streven altijd naar een aangename werksfeer, zodat de medewerkers het beste uit zichzelf naar
boven kunnen halen. Wij werken graag samen met elkaar vanuit de kernwaarden respect, verbinding
en duurzaamheid. Niet alleen met elkaar, maar voor de (chronische) patiënt, voor de inwoner uit de
regio en voor de huisarts. Door én voor huisartsen.

Wij bieden je:
 een informele en goede werksfeer in een enthousiast multidisciplinair team van zeker 30
collega’s op ons kantoor van diverse teams;
 een werkplek en -omgeving waarin wij en gezonde levensstijl voorstaan en stimuleren;
 salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO huisartsenzorg in schaal 8 en
reiskostenvergoeding van de zakelijk gereden kilometers;
 de mogelijkheid om werk en privé in balans te houden door vakantie te genieten (190 uur per
jaar o.b.v. 38-urige werkweek).
Belangstelling?
Wil je voordat je solliciteert even sparren over de functie, neem dan op met Bianca Looise of Saskia
Hollants.
Sta je te popelen om direct jouw sollicitatie met motivatie en actueel CV te sturen? Geen probleem.
Je mag je motivatiebrief en actueel CV uiterlijk 23 april 2019 te richten aan Marja Maassen van den
Brink, HR-adviseur, via hrm@hagv.nl. In de week van 6 t/m 10 mei zullen de eerste gesprekken
worden gevoerd.
Huisartsen Gelderse Vallei heeft momenteel ook een vacature voor praktijkconsulent voor 16 uur per
week. De functie van praktijkconsulent kan mogelijk gecombineerd worden met de functie van
ketenzorgconsulent.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

