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Wij zoeken.
Als kwaliteitsfunctionaris kun jij als geen ander overstijgend denken, verbanden leggen en duidelijk communiceren.
Jij blijft streven naar een blijvende kwaliteitsverbetering en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jouw
kennis en ervaring ligt op het gebied van kwaliteitsverbeteringen binnen de zorg.
Je hebt een flexibele en proactieve houding en weet iedere dag weer het beste uit jezelf te halen. En niet alleen het
beste uit jezelf, maar ook uit de collega’s die jij vanuit het kwaliteitsperspectief ondersteunt. Voor deze functie ben
je 24 uur beschikbaar.
Wat we willen.
Als kwaliteitsfunctionaris werk je op het snijvlak van beleid en uitvoering en speel je een belangrijke rol in het ten
uitvoer brengen van (kwaliteits-)besluiten. Je bent de rechterhand van de medisch directeur en ondersteunt het
management in het borgen van de kwaliteit binnen onze organisatie. Je hebt een sterke adviserende rol richting de
medisch directeur.
Het is jouw rol binnen de organisatie om processen gerelateerd aan kwaliteit weg te zetten bij de juiste afdelingen,
belemmeringen te signaleren en procesverbeteringen te initiëren. Kortom, door jouw inzet zijn processen,
documentatie en procedures op orde.
Binnen de organisatie lever je enerzijds input voor beleidsontwikkelingen door het vertalen van signalen uit de
uitvoering en anderzijds vertaal jij beleidsstukken in richtlijnen voor de uitvoerende collega’s.
Wie ben jij.
Je hebt minimaal hbo-werk- en -denkniveau;
Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie in de zorg, ervaring in de eerstelijnszorg is een pre;
Je bent proactief en hebt een positief kritische blik;
Je bent scherp, signaleert en pakt aan;
Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
Je bent autonoom en zelfstandig, met een sterk gevoel voor draagvlak en besluitvorming;
Je kan goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen;
Je bent analytisch sterk en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.
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Wie is ZWF.
Zorgkoepel West-Friesland is een eerstelijnssamenwerkingsverband voor alle huisartsen in de regio WestFriesland. Vanuit diverse disciplines dragen wij inhoudelijk, en met ons hart op de goede plek, een steentje bij
aan de maatschappij. Zo dragen wij eraan bij dat elke inwoner met chronische klachten in West-Friesland zorg
krijgt volgens dezelfde richtlijnen en dat inwoners van onze regio 24/7 toegang hebben tot spoedeisende
huisartsenzorg. Ook faciliteren en ontzorgen wij wijksamenwerkingsverbanden van huisartsen en individuele
huisartsenpraktijken op het gebied van ICT, HR en zorgvernieuwing, zodat zij kunnen blijven doen waar zij goed
in zijn: het verlenen van goede huisartsenzorg in onze regio.
Kom je kennis maken?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag deel uit maken van onze organisatie en meewerken aan onze
ambities? Dan zien we graag je CV met een korte motivatie via hr@zorgkoepelwf.nl tegemoet.
Voor meer informatie kun je ook bellen of appen met Diana Kremer, Recruiter,
Zorgkoepel West-Friesland, Telefoon: 06-86 80 25 11.
*Een drijfverenmeting en pitch behoren tot de sollicitatieprocedure.
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