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q-talent

Proﬁel

Q-talent is een bureau voor detachering en werving & selectie voor hoopgeleide starters
en young professionals binnen de zorg. Wij werken voor ziekenhuizen, GGZ en VVTinstellingen en het sociaal domein. Onze talenten zijn ﬂexibel en per direct inzetbaar voor
een korte of langere periode. Al onze talenten hebben passie voor de zorg en willen bij uw
organisatie graag een vliegende start maken! Afhankelijk van uw behoefte selecteren we de
beste talenten. Indien nodig binnen een dag.

Beschikbaarheid

Zowel fulltime als parttime en indien nodig per direct

Referenties

Op aanvraag

Werkervaring Q-talent
Een greep uit onze projecten:
2019

Projectmedewerkers Jeugdwet
Inzet van een team talenten voor het aanvragen en het monitoren van de beschikkingen met
betrekking tot de Jeugdwet.

2019

Opstellen AO/IC procesbeschrijvingen in kader van Horizontaal Toezicht
Het verzamelen en uniformeren van de procesbeschrijvingen, het up-to-date maken van
werkbeschrijvingen en het beschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van medewerkers binnen het registratieproces.

2018

Projectondersteuning Kwaliteit & Veiligheid
Bijdragen aan de implementatie van de zakkaartjes-app en het ophalen van gebruikerservaringen voor een nieuw Veilig Incident Melden (VIM)-systeem. We hebben een ontwerp
gemaakt voor de weergave van de protocollen en richtlijnen. Hierna hebben we de prestatieen kwaliteitsindicatoren getoetst zoals deze landelijk zijn opgesteld.

Werkervaring Q-talent (vervolg)
2018

Projectmedewerkers ‘schoon over’ bij overgang naar een nieuw ZIS
Inzet van een team talenten voor een zo ‘schoon mogelijke’ overgang naar het nieuwe ZIS.
In de aanloopfase werden veelal IC-trajecten gecorrigeerd en gefactureerd. Voor de livegang zijn de talenten getraind om het nieuwe ZIS onder de knie te krijgen. Na de live-gang
hebben de talenten als super-users de Zorgadministratie ondersteund om de nieuwe
werkwijze eigen te maken en de kinderziektes aan te pakken.

2018

DBC-medewerker op de Zorgadministratie
Onze talenten waren onder meer verantwoordelijk voor het:
• Doorvoeren van correcties naar aanleiding van zelfonderzoek/handreiking
• Corrigeren van verwijsinformatie
• Crediteren en corrigeren van DBC’s op basis van retourinformatie van zorgverzekeraars
• Het corrigeren van onterecht geopende parallelle trajecten

2018

Werving & selectie opdrachten
Verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat voor verschillende
opdrachtgevers die direct in dienst treden. Bijvoorbeeld het vinden van een roostercoach,
DBC-medewerker, junior consultant, medewerker zorgcontractering, medewerker planning
& control, etc.

2006 - 2017

Ruim 500 projecten en opdrachten bij diverse zorginstellingen

Opleidingen & coaching Q-talent
Wij bieden onze talenten opleidingen aan op het gebied van:
Expertise-ontwikkeling:
• DBC-trainingen
• Training ﬁnancieringsstromen in de langdurige zorg
• Lean Management
• Excel
Persoonlijke en professionele ontwikkeling:
• DISC-training
• Projectmanagement
• Communicatietraining (feedback geven en ontvangen)
• Intervisie

• Hoogopgeleid
talent
• Flexibel
• Direct inzetb
aar
• Passie voor zo
rg

Al onze talenten krijgen loopbaancoaching van onze talentenmanagers en worden gekoppeld
aan een consultant van Q-Consult Zorg voor inhoudelijke begeleiding.
Meer weten?
Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om u van dienst te zijn.
U kunt ons telefonisch of per mail bereiken. Uiteraard geheel vrijblijvend!
Bel of mail naar: Bart Gerards 06 15 96 87 42, bart.gerards@qtalent.nl of Juriën van den Broek 06 25 06 50 60,
jurien.van.den.broek@qtalent.nl

