
 
 

Wij zoeken jou!  
Een Kwaliteitsadviseur met passie voor de zorg voor 18 uur. 
 
Bouw jij met ons mee aan toekomstbestendige kwaliteitszorg? 
Dan komen wij graag met jou in contact! 

 
Functie-profiel 
Als kwaliteitsadviseur ken jij de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg als geen ander. Jij weet wat 
externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving betekenen voor onze organisatie en je ziet waar wij de kwaliteit 
van onze zorg- en dienstverlening kunnen of moeten verbeteren. Je beweegt je gevraagd en ongevraagd door 
de gehele organisatie waarbij je signaleert, adviseert, faciliteert en implementeert. Hierbij werk je intensief 
samen met collega’s binnen de organisatie en je maakt deel uit van externe netwerken en 
samenwerkingsverbanden.  
 
In 2023 herijken wij ons kwaliteitsmanagementsysteem en daarbij bepalen wij ook opnieuw onze keuze voor 
certificering. Hier ga jij een belangrijke rol in spelen.  
 
Wat wij belangrijk vinden aan kwaliteitszorg 
Onze visie is dat wij samen werken aan kwaliteit, waar iedereen vanuit zijn of haar eigen expertise een bijdrage 
aan levert. We leren van wat beter kan, maar zeker ook van onze succeservaringen. Van jou verwachten wij dat 
je zelfstandig kunt werken, maar we vinden het dus ook erg belangrijk dat je een verbindende schakel bent 
tussen visie en kwaliteitsbeleid en tussen mensen en processen.  
 
Wat vragen we van jou 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van zorg- en/of welzijn en/of kwaliteit en beleid in 
de gezondheidszorg; 

• Je kent de ouderenzorg en bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector; 

• Je hebt kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen, audits en incidentenonderzoek. 

• Jij weet hoe je verbeteracties kunt initiëren, opstellen en monitoren;  

• Je communiceert transparant en eerlijk met een positief kritische insteek; 

• Je bent laagdrempelig in contact en sterk in het creëren van draagvlak;  

• Overzicht houden gaat jou feilloos af, je stelt prioriteiten en weet wanneer details ertoe doen;  

• Je werkt planmatig en resultaatgericht, maar vooral pragmatisch. 
 
Ons aanbod 
Je komt te werken in een kleinschalige organisatie met een sterke lokale verankering.  De lijnen zijn kort, je 
krijgt ruimte voor initiatieven en je bent baas over je eigen agenda.  
We bieden een jaarcontract voor 18 uur per week (in de toekomst is wellicht uitbreiding van uren mogelijk) .  
Wij bieden een salaris passend bij de zwaarte van de functie, ingedeeld volgens FWG 55 Cao VVT. 
 
Nadere informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen Silvia Woudenberg, telefoon: 0593-333 366, of via de mail: 
sollicitatie@derkshoes.nl 
 
Sollicitatie richten aan 
Heb je belangstelling? Dan komen we graag met jou in contact! Grijp je sollicitatie aan als kans om je te 
onderscheiden en ons te verrassen. Je kunt je sollicitatie met CV sturen naar: sollicitatie@derkshoes.nl.  
De sluitingstermijn is 13 januari 2023. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 18 januari 2023, begin 
van de middag. 
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