Innovatiebegeleider bij De Zorggroep
“Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.” – Theodore Levitt. Kun
jij je hier wel in vinden en vertaal je behoeften graag naar concrete experimenten? Lees dan
verder!

Wat ga je doen?
Met innovaties ervoor zorgen dat jouw zorgcollega’s handen vrij hebben voor het bieden
van de warme zorg die onze cliënten verdienen. Verbinden, analyseren, conceptueel
denken, jij doet er alles aan om de vraag naar boven te krijgen! Met aanstekelijk
enthousiasme ga jij het gesprek aan en leg je de verbinding tussen leveranciers van
zorgtechnologie, de ondersteunende afdelingen van De Zorggroep en zorgcollega’s van het
team. Een half woord? Daar heb jij genoeg aan. Door slimme vragen te stellen en goed aan
te voelen waar de behoefte zit bij zorgcollega’s, behandelaars en Specialisten
Ouderengeneeskunde haal jij de “vraag achter de vraag” naar boven en met jouw
inhoudelijke deskundigheid vertaal je die behoefte naar een concrete pilot. Voor jou is die
pilot niet het doel op zich, maar een middel om kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg,
ondersteuning voor de medewerker toe te voegen.
Pilots…Experimenten…In de zorg?
Jazeker! Zo hebben we onlangs TESSA voorgesteld aan cliënten die nog thuis wonen en hun
mantelzorgers. Steeds meer mantelzorgers ervaren grote druk bij het verlenen van
informele zorg. Om mantelzorgers te ondersteunen en cliënten die passen in de doelgroep
te helpen bij de dag structurering, begeleiding, ondersteuning en motivatie is Groene Kruis
Thuiszorg bezig met de implementatie van zorgrobot TESSA. TESSA biedt hulp bij warme zorg
en de interacties tussen deze robot en de cliënt maken het mogelijk dat de cliënt
handelingen zoveel mogelijk zelfstandig uitvoert en dat er op individueel niveau
zorginterventies plaats kunnen vinden op dit vlak. Hiermee worden mantelzorgers ontlast en
cliënten gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Hoe tof is het dat je jouw steentje daaraan
kan bijdragen?
Hoe wij voor jou zorgen
Werken bij De Zorggroep betekent werken binnen een organisatie waar de cliënt centraal
staat. Voor jou is de cao VVT van toepassing. Deze biedt marktconforme primaire
arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling. Het maximale salaris voor een
Innovatiebegeleider is: € 3582,26 op basis van een gemiddelde werkweek van 36 uur en er
wordt een contract geboden voor 28-32 uur per week.
Wie ben jij?

Een enthousiaste en vernieuwende creatieveling! Doordat je gemakkelijk contact maakt en
jezelf binnen de organisatie zichtbaar maakt ben je benaderbaar voor de partijen waar je
mee werkt. Deze partijen houd je vanuit je klantgerichtheid altijd in gedachten tijdens het
opstellen van de plannen. Je bent het gewend om beleidsmatig en projectmatig te werken
en vindt het leuk om af en toe wat uitzoekwerk te doen en je te verdiepen in
achtergrondinformatie. Werken met technische snufjes? Daar word je blij van!
Jouw creatieve kant is prima in balans met je analytische kant en hierdoor kun je makkelijk
conceptueel denken. Dit maakt je een sterke innovatiebegeleider! Doordat je inhoudelijk
deskundig bent op dit vlak en dankzij jouw affiniteit met zorgtechnologie, (ouderen)zorg en
behandeling kun je gemakkelijk de vertaalslag maken van behoefte naar een plan voor een
experiment of pilot.
Daarnaast heb je:
-

HBO werk en denkniveau (technische of zorggerelateerde opleiding)
Ervaring met het leiden/ondersteunen van projecten gericht op zorginnovatie en
zorgtechnologie
Kennis van of ervaring met scrum, lean en design thinking is een pre.
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