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Projectleider ontwikkeling audit app infectiepreventie
Functie:
Een alliantie van 4 ABR Zorgnetwerken is op zoek naar een projectleider “audit app
infectiepreventie”

Opdrachtgever:
Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een toenemend probleem en een van de grootste
uitdagingen voor de mondiale gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag
in vergelijking met andere landen. Ook hier neemt echter de resistentie toe en zijn maatregelen
nodig om verdere stijging en verspreiding tegen te gaan.
Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom zijn er in Nederland 10
regionale ABR Zorgnetwerken ingericht. Zij hebben van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) de opdracht gekregen om het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën
tegen te gaan. De ABR Zorgnetwerken hebben de volgende doelstellingen: 1)stimuleren
samenwerking tussen zorgpartijen in de regio 2)bevorderen transparantie en communicatie tussen
instellingen 3)in beeld brengen regionale risico’s op het gebied van ABR 4)infectiepreventie op een
hoger peil brengen en 5)stimuleren gepast voorschrijven van antibiotica.

Project:
Een belangrijke pijler in het voorkomen van antibioticaresistentie is het bevorderen van
infectiepreventie. Om instellingen te ondersteunen in het uitvoeren van uniforme infectiepreventie
audits ontwikkelt een alliantie van 4 ABR Zorgnetwerken een audit app infectiepreventie. De app is
een hulpmiddel bij het verzamelen van de auditdata en het opstellen van een rapportage. Daarnaast
beoogt de app de drempel tot het uitvoeren van audits te verlagen en biedt het zorginstellingen de
mogelijkheid in regionaal verband resultaten te spiegelen. De formats voor de vier audits welke in
deze fase in de app worden opgenomen zijn reeds ontwikkeld door de verschillende ABR
Zorgnetwerken. Voor de begeleiding van het ontwikkelproces van de app verwachten wij een
projectleider nodig te hebben die zowel oog heeft voor de omgeving en de gebruikers, maar vooral
ook ervaring heeft met IT (ontwikkel) projecten.
De projectleider is verantwoordelijk voor:
-

Projectplanning
Bewaken project risico’s en het nemen van benodigde maatregelen
Bewaken van projectvoortgang incl. kwaliteitsbewaking
Rapportage aan de opdrachtgever
Vertalen gebruikerswensen naar de app ontwikkelaar
Onderhouden van contact met de opdrachtgevers, inhoudsdeskundigen en app ontwikkelaar
Begeleiden en maken van afspraken rondom eigenaarschap app
Begeleiden en maken van afspraken rondom eigenaarschap verzamelde data
Zorgdragen voor de testfase van het product
Oplevering eindproduct
Input leveren voor de implementatiefase
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Functie eisen;
-

HBO werk en denk niveau
Aantoonbare ervaring in het succesvol leiden van IT projecten
Ervaring met programmeren
Aantoonbare ervaring in het werken in complexe en overheidsorganisaties
Ervaring met app ontwikkeling
Kennis van en ervaring met Prince2, BiSL, SAAS TMAP
Ervaring met IT inkoop is een pre

Persoonlijk profiel; eigenschappen/ competenties
-

Plannen en organiseren
Organisatiesensitief en doortastend
Resultaatgericht
Creativiteit
Communicatief
Accuraat
Enige flexibiliteit met betrekking tot werktijden

Startdatum: zo snel mogelijk
Looptijd: september 2020- april 2021 met uitzicht op verlenging richting de implementatiefase. Te
zijner tijd wordt besproken of het implementatieproces begeleiding vraagt van de projectleider.
FTE (in %): 20% (8 uur per week)
Contract: tijdelijk
Salarisindicatie: ter bespreking
Interesse? Stuur dan uw CV en motivatie voor 18 september 2020 naar abr@ggdhm.nl

