Zorgplein Maaswaarden is een kleine, dynamische (thuis)zorgorganisatie in het Land van
Heusden en Altena. Wij bieden wonen met zorg en behandeling op twee locaties te weten
de Notenhoff in Andel en Wijkestein in Wijk en Aalburg en aan cliënten thuis in de hele
regio.
Dagelijks bieden we met ongeveer 280 medewerkers en 300 vrijwilligers een compleet
pakket aan (thuis)zorg, ondersteuning en hulpverlening aan 236 cliënten. In ons werk
staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen wij vanuit de
visie ‘genormaliseerd wonen’ waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat.
Toe aan een volgende of een nieuwe uitdaging?
Binnen Maaswaarden zijn wij op zoek naar:

Kwaliteitsverpleegkundigen
20 uur per week
Als verpleegkundige ben jij klaar om je handen uit de mouwen te steken en je bezig te
houden met een kwaliteitsslag binnen de intramurale zorg. Geloof jij in de kracht van
zelfverantwoordelijke teams en weet jij hoe jij de kwaliteit van de zorg die het team
levert hoog kunt houden? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou! Als kartrekker van de
teams houd jij je bezig met de kwaliteit van zorg aan onze cliënten, met verschillende
zorgvragen op gebied van PG en somatiek, binnen het verpleeghuis.


Jij houdt je, als kwaliteitsverpleegkundige, bezig met coachen en sturen van de
zorgverleners in de werksituatie met als doel het behouden en verbeteren van de
kwaliteit van zorg.



Je adviseert en ondersteunt de (zelfverantwoordelijke) teams en de medewerkers
met een specifieke rol. Jij leert ze eventueel (nieuwe) vaardigheden aan. Jouw
focus zal zijn op bijvoorbeeld medicatieveiligheid of hygiëne bij de implementatie
van het vastgestelde kwaliteitsbeleid en de uitvoering de zorg.



Als kwaliteitsverpleegkundige, ben je aanwezig op de werkvloer om als rolmodel
te kunnen fungeren. Je doet voorstellen ter verbetering en vernieuwing van de
zorgverlening en je helpt bij het ontwikkelen van protocollen en procedures.



Als kwaliteitsverpleegkundige draai je mee in de verpleegkundige
bereikbaarheidsdiensten. Je staat je collega’s met raad en daad ter zijde bij het
uitvoeren van voorbehouden handelingen;

Wat vragen wij van jou?
Wij denken aan een man of vrouw met ervaring in de zorg, die ambitieus is, mensen
weet te prikkelen en goed kan samenwerken. Je bent in het bezit van het diploma
verpleegkundige niveau 4, HBO-V of vergelijkbaar.
Je bent flexibel en ondernemend en je hebt een groot zelf startend vermogen. Je kunt
improviseren en coacht collega’s ‘on the job’. Je bent bereid zelf op praktisch niveau de
handen uit de mouwen te steken.
Je BIG registratie is up-to-date is en je bent bekwaam in je verpleegtechnische
handelingen.
Je hebt een aantoonbare ervaring met kwaliteitssystemen binnen de zorgsector en
coaching van medewerkers. Je bent communicatief vaardig.
Je bent intrinsiek gemotiveerd en wordt gedreven door de wens optimale zorg te leveren
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en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat biedt Zorgplein Maaswaarden jou?
Wat Zorgplein Maaswaarden biedt is een uitdagende functie binnen een inspirerende
werkomgeving, waarin ruimte is voor zelfontplooiing en ontwikkeling (bijscholingen op
het gebied van kwaliteitsverpleegkunde bijv.).
Wij bieden een overeenkomst voor 20 uur per week voor onbepaalde tijd en een
marktconform salaris conform de cao VVT. Daarnaast kent Maaswaarden aantrekkelijke
regelingen en incentives.
Ben jij die enthousiaste, proactieve en ambitieuze persoonlijkheid en durf jij echte
uitdagingen aan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer dan snel!
De functie van kwaliteitsverpleegkundige is uitstekend te combineren met het
werken als verpleegkundige op de afdeling.
Reageren:
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Ron Groothuis, manager Zorg
(0416-698400). Belangstellenden verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie (korte brief
en CV) te sturen aan: Zorgplein Maaswaarden, t.a.v. Hanny Sips, P&O, Azaleastraat
26, 4261 CW Wijk en Aalburg. Mail: h.sips@maaswaarden.nl
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