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Curriculum vitae
Werkervaring
Onderstaande werkervaring is op basis van een overeenkomst van opdracht en uitgevoerd vanuit
Waarenburg Zorg en Advies.
Adviseur Beleid en Zorg a.i. Zorggroep Elde Maasduinen oktober 2020 – heden
Interim beleidsadviseur, verantwoordelijk voor aantal kwaliteitsdossiers oa infectiepreventie, Wzd,
Ethiek, kwaliteitsvensters Actiz, uitvoeren van calamiteitenonderzoek.
(Indicerend) wijkverpleegkundige mei 2017 – heden
Indicatiestelling PGB ZVW, ondersteuning bij zorgplannen middels classificatiesysteem Omaha en
uitvoerende verpleegkundige werkzaamheden.
Praktijkmanager Huisartsenpraktijk Borghans april 2018 – januari 2021
Beleidsmatige ondersteuning eerstelijnszorg binnen een huisartsenpraktijk van ca 3000 patiënten.
Werkzaamheden als AVG beleid, invoering digitale cliëntendossier, VIM-verbeterplannen.
Projectleider Kwaliteit Vivantes Ouderenzorg maart 2019 – mei 2020
Projectleider van herinrichting en doorontwikkeling van het ECD en projectleider van de herinrichten
van document beheersysteem. Met de gezamenlijke doelstelling om beiden systemen beter te laten
aansluiten bij het primaire proces. Als projectleider had ik een sleutelpositie tussen ICT, beleid en zorg.
Adviseur Kwaliteit a.i. Mosae Zorggroep juli 2018 – feb 2019
Opstellen van het kwaliteitsplan volgens de norm van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en coaching
on the job bij opstellen en uitvoeren van het afdelingskwaliteitsplan.
Projectmedewerker “Omaha System” Pantein Oost en TSN januari 2017- juli 2017
In opdracht van GrowWork.
Omaha trainingen geven en coaching on the job bij omzetten van de zorgleefplannen.
Kwaliteitsaudit Huis van Welzijn november 2017 – januari 2018
Kwaliteitsaudit op de werkvloer ten behoeve van het kwaliteitsborgingsysteem WMO
Onderstaande werkervaring is op basis van vast dienstverband.
Adviseur Beleid en Kwaliteit Vitalis WoonZorgGroep juli 2017 – juli 2018
Werkzaam als adviseur van directeur RVE Wijkzorg doelgroep WLZ zonder behandeling en ZVW-zorg.
Adviseert mee in organisatieverandering, doorontwikkeling zelfstandige “vitale teams en in positie
brengen van aandachtsvelders kwaliteit en wijkverpleegkundigen.
Beleidsadviseur De Zorggroep Noord en midden Limburg januari 2016 – februari 2017

Adviserend aan verschillende directeuren en programmaleider kwaliteit aangestuurd door
bestuurssecretaris.
Beleidsmatige verantwoordelijkheid op gebied van toepassing kwaliteitskaders, inrichting WLZ, ZVW en
WMO zorg. Optimaliseren ondersteunende processen en bedrijfsvoering. Ondersteuning bij
certificeringstraject HKZ, inspectiebezoeken, coördinator calamiteiten onderzoek.
Neventaken: Lid (Centrale) ondernemingsraad en diverse regionale projectgroepen.
Kwaliteitsverpleegkundige De Zorggroep Noord en Midden Limburg oktober 2012 – januari
2016
Lid van commissie kwaliteit en beleid. Adviseur voor de directeur, beleidsmedewerker en het
management bij het te voeren beleid en zorginhoudelijke vraagstukken. Uitvoering
calamiteitenonderzoek. Ondersteunt bij audits en risico-inventarisaties. Toont voorbeeldgedrag en
loopt mee in diverse teams en reflecteert. Ondersteunt bij opstellen team verbeterplannen.
Ondersteuning bij methodische werken. Kwaliteitsverpleegkundige is voornamelijk op operationeel
niveau actief betrokken met kwaliteitsverbeteringen van de directe zorg.
Neventaken: Lid centrale infectiepreventie commissie, Lid (Centrale) ondernemingsraad en voorzitter
verpleegkundige adviesraad.
Teamleider Thuiszorg en Dagbesteding Proteion december 2011 – oktober 2012
Aansturing van meerdere extramurale wijkteams en dagbesteding regio Roermond en Roerdalen.
Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de thuiszorg en oprichten sociëteit voor ouderen.
Wijkverpleegkundige De Zorggroep Noord en Midden Limburg juli 2005 – december 2011
Vanaf 2005 werkzaam in de zorgsector. Diverse functies en aandachtsgebieden binnen de zorg.
Begeleiden van hbo-v stagiaires, routeplanning en deelname binnen projectgroepen.

Opleidingen
Collegereeks Management in de zorg Nyenrode Business School 2020
Kwaliteit en verandermanagement Avans+ Improving Professionals te Breda 2014
Post Bachelor – Onderdeel van Bedrijfskunde
Indiceren en zorgtoewijzing Hogeschool Zuyd te Heerlen 2016
Post Bachelor
Bachelor of Nurse Fontys Hogeschool te Eindhoven 2008
Relevante Cursussen
Omaha system Growwork 2017
Intern adviseren C3 2016
Herhalingscursus Prisma Light Triaspect 2016
Cursus Prisma Light Triaspect 2013
Methodology, Epidemiology and Statistics Universiteit Maastricht 2011
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