VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de
palliatieve terminale zorg. We vertegenwoordigen en ondersteunen onze ruim 200 lid
organisaties. Kenmerkend en uniek voor onze leden is dat zij hun belangrijke werk doen
met behulp van circa 12.000 vrijwilligers. We zetten ons elke dag voor 100% in om de
belangen van onze leden te behartigen en stimuleren de kwaliteit van zorg en
ondersteuning onder andere met een landelijk aanbod van (digitale) trainingen, het
Kwaliteitskompas VPTZ, belangenbehartiging en (onderlinge) kennisuitwisseling.
Wij zoeken
een senior beleidsadviseur kwaliteit (32 uur), Amersfoort
Het onderwerp kwaliteit is een belangrijk speerpunt binnen onze vereniging. Samen met
onze leden hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van onze
visie op kwaliteit en het Kwaliteitskompas VPTZ.
In de komende tijd ligt de focus op het door ontwikkelen en daadwerkelijk toepassen van
de visie, het kwaliteitskompas en de instrumenten door onze leden. De essentie van onze
visie is dat de relatie met de gast/cliënt voorop staat: unieke zorg en ondersteuning
vormgegeven in de driehoek gast, familie/naaste en vrijwilliger/medewerker. Kwaliteit is
merkbaar en meetbaar én kwaliteit is vooral samen leren en ontwikkelen. Vrijwilligers
zijn hierbij van onschatbare waarde.
Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag met het Kwaliteitskompas VPTZ en zorgt dat het volledig wordt
geoptimaliseerd. Dat betekent onder andere dat het verder wordt gevuld met
instrumenten, dat er updates worden doorgevoerd en dat pilots worden gedraaid. Je
beschrijft de weg die we moeten lopen om het kompas optimaal te gebruiken. Ook in
relatie tot de lidmaatschapscriteria van onze vereniging. Je betrekt en inspireert de
leden en je bent de spin in het web daar waar het gaat over kwaliteit. Je stemt af met de
voor ons belangrijke stakeholders. Het bureau van VPTZ Nederland bestaat uit 13
mensen. Je valt rechtstreeks onder de directeur.
Wat vragen we van je?
 Je hebt een HBO/academisch denk- en werkniveau; op het gebied van
gezondheidszorg en kwaliteit;
 Je hebt een brede en moderne opvatting over kwaliteit. Als vakexpert op het
gebied van kwaliteitsdenken ben je bekend met de kwaliteitskaders,
meetinstrumenten en indicatoren.
 Je kent de wereld van de palliatieve en terminale zorg waarin VPTZ actief is of je
maakt je die snel eigen;
 Je hebt ervaring met adviseren op verschillende niveaus: strategisch, maar ook
tactisch en operationeel;
 Je kunt uitkomsten en de weg er naartoe planmatig in kaart brengen, van visie tot
implementatie;
 Je hebt een proactieve en resultaatgerichte houding;
 Je weet mensen te enthousiasmeren en inspireren, met gevoel voor relatie en
verhouding;
 Je bent omgevingsbewust, flexibel, kunt snel schakelen en vindt het leuk om in
een klein team te werken.
Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende, zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheden,
waarin je voor en met onze leden echt het verschil kunt maken. Het kantoor van VPTZ

Nederland ligt direct tegenover centraal station Amersfoort en kent een prima
bereikbaarheid met gratis parkeergelegenheid. We zijn een klein, slagvaardig team met
een informele sfeer. In overleg bestaat de mogelijkheid om voor een deel thuis te
werken.
We starten met een jaarcontract, met de nadrukkelijke intentie dit daarna om te zetten
in een dienstverband voor onbepaalde tijd. We volgen de CAO VVT. De functie is
ingeschaald in schaal 60.
Herken jij je in bovenstaand profiel dan zien we jouw motivatiebrief en CV graag voor 1
april 2021 tegemoet ter attentie van Carla Aalderink, directeur, caalderink@vptz.nl. Voor
meer informatie kun je bellen met Anke Visser, onze huidige senior beleidsadviseur
kwaliteit. Zij is bereikbaar via 06-28221599.

