Vacature adviseur kwaliteit en
veiligheid

De Levenseindekliniek verleent zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat door de
eigen behandelaar niet wordt ingewilligd en dat door een arts van de Levenseindekliniek
binnen de wettelijke kaders kan worden uitgevoerd. De Levenseindekliniek vindt dat
iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie moet kunnen krijgen binnen de
kaders van de wet. Als landelijk Expertisecentrum Euthanasie biedt de Levenseindekliniek
scholing en ondersteuning aan professionals en is het een vraagbaak voor de beroepsgroep.
De Levenseindekliniek heeft een kantoor in Den Haag. Ruim 20 medewerkers voeren er het
organisatiebeleid uit en zorgen ervoor dat de ambulante teams, die in heel Nederland actief
zijn, hun werk goed kunnen doen. Tevens zijn de ondersteunende afdelingen er gehuisvest.
Onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, zijn in heel
Nederland werkzaam (in de regio waar zij zelf woonachtig zijn).
In onze groeiende organisatie is behoefte ontstaan aan formalisering van het kwaliteits- en
veiligheidsbeleid en kwaliteitszorg verder systematisch te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet
alleen om onze kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, maar over alle werkprocessen
binnen de Levenseindekliniek.
Om deze reden stellen wij een vacature open voor een:

Adviseur kwaliteit en veiligheid
(16-24 u/w)

Wat ga je doen?
 Ondersteunen van de Raad van Bestuur bij het bepalen van het kwaliteits- en
veiligheidsbeleid ten behoeve van de Levenseindekliniek;
 Opstellen van kwaliteits- en veiligheidsbeleid, inclusief een systeem voor jaarlijkse
controles van de interne organisatie;
 Bewaken van de revisiecycli en periodiek bespreken van documenten, waarmee het
kwaliteits- en veiligheidsbeleid wordt vastgelegd, met de betreffende eigenaren;
 Geven van ondersteuning en advies bij het implementeren van kwaliteits- en
veiligheidsbeleid binnen de regio’s en teams;
 Geven van informatie en advies over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid door bijv.
voorlichting, presentaties en training/workshops;
 Ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitszorgsysteem voor de ambulante
teams;
 Ondersteunen van medewerkers en management bij kwaliteitsonderzoeken;
 Ondersteuning bieden bij het opstellen van verbeterplannen en bij het bewaken van
de voortgang;
 Begeleiden van interne jaarlijkse kwaliteitscontroles, alsmede rapportage van de
resultaten.
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Wat vragen we van jou?
 Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Levenseindekliniek;
 Afgeronde HBO opleiding;
 Kennis van en ervaring met kwaliteitszorg en -methodieken;
 Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 In staat om in hoge mate autonoom te functioneren;
 Innovatief en creatief vermogen;
 Besluitvaardig en doortastend;
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 Goede proces- en verandermanagementvaardigheden;
 In staat tot samenwerking met alle disciplines binnen de organisatie;
 Intrinsieke overtuiging m.b.t. de meerwaarde van kwaliteitszorg en anderen daar
steeds in mee nemen;
 Goede computervaardigheden;
 Actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat kunnen wij jou bieden?
Je zult in hoge mate autonoom werken, het betreft een nieuwe functie waarbij er nog geen
afdeling/team is. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De
werkzaamheden worden hoofdzakelijk vanuit het kantoor in Den Haag ondernomen
(standplaats), maar je zult ook regelmatig elders zijn ten behoeve van overleg of
samenwerking met collega’s in het land. Het salaris is afhankelijk van de werkervaring van de
kandidaat maar zal liggen tussen de € 3.012,- en € 4.442,- op basis van 36 uur. We bieden in
eerste instantie een tijdelijk contract voor 6 maanden. Een aansluitend contract voor
onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag per e-mail
vóór 2 april 2019 p/a werken@levenseindekliniek.nl met in de onderwerpregel je naam + de
vermelding “sollicitatie adviseur kwaliteit en veiligheid”. Voor vragen over deze functie neem
je contact op met Steven Pleiter: s.pleiter@levenseindekliniek.nl.

