Alle huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen hebben zich krachtig georganiseerd
in drie regionale Huisartsencoöperaties. Deze drie coöperaties zijn aandeelhouder van HOOG. HOOG staat
garant voor samenhang, samenwerking, ondersteuning en innovatie.
HOOG is het aanspreekpunt voor samenwerkingspartners aangaande praktijk-overstijgende zaken en wil
de centrale positie van huisartsen in de regio faciliteren en versterken. Het bieden van zorg tijdens avond-,
nacht-, en weekenden alsmede het ondersteunen en toerusten van huisartsenpraktijken in het leveren van
zorg aan chronisch zieken, ouderen en GGZ-patiënten zijn speerpunten.
Ben jij goed in het verder ontwikkelen en cyclisch verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem
en vind je het leuk dat binnen de 24 uurs huisartsgeneeskundige zorg (spoedzorg, chronische zorg en
huisartsenpraktijken) te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

ADVISEUR KWALITEIT EN VEILIGHEID
voor 24-32 uur per week, standplaats Apeldoorn
Binnen HOOG werken twee adviseurs kwaliteit en veiligheid binnen het team Beleid en Kwaliteit. Dit team
bestaat verder uit een beleidsadviseur en 2 projectleiders. Het is een klein, collegiaal en zelforganiserend
team die samenwerkt in het beleids- en projectmatig ondersteunen van onze huisartsenorganisatie. Het
team valt direct onder de Raad van Bestuur en werkt nauw samen met de bestuurssecretaris en het
management team.
De adviseurs kwaliteit en veiligheid werken daarin specifiek samen om het kwaliteitsbeleid
organisatiebreed vorm te geven: dit omvat de spoedzorg, de chronische zorg en de huisartsenpraktijken.
Wat ga je doen bij HOOG?
 Je ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur, managers en
huisartsenpraktijken ten aanzien van het kwaliteitsbeleid;
 Je coördineert certificeringstrajecten;
 Je coördineert calamiteitenonderzoeken;
 Je signaleert en analyseert knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit onder andere
audits, calamiteitenonderzoeken, klachten en incidentmeldingen en stelt verbetervoorstellen op;
 Je hebt een regierol ten aanzien van het Kwaliteitsmanagement- en documentenbeheersysteem;
 Je neemt actief deel aan voor het werk relevante werkgroepen en onderhoudt relevante externe
contacten;
 Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je directe collega adviseur K&V en met de
anderen van team Beleid en Kwaliteit.

Wat vragen wij van jou?
 Je bent een verbinder, bezit ruime sociale vaardigheden en hebt een collegiale werkstijl;
 Je hebt affiniteit met kwaliteits- en veranderingsprocessen;
 Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de gezondheidszorg en bij voorkeur
binnen de huisartsenzorg.
 HBO werk- en denkniveau; met bij voorkeur een relevante opleiding richting kwaliteit,
management en/of beleid;
 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 Je weet mensen te stimuleren en te motiveren;
 Je beschikt over doorzettingsvermogen en overtuigingskracht waarbij je kunt omgaan met
tegengestelde belangen.
Wat bieden wij?
 Een uitdagende baan binnen een dynamische organisatie waar een goede werksfeer heerst;
 Een dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 Een organisatie waar eigen initiatief, zelfstandig werken en collegialiteit wordt gestimuleerd;
 Verder ontwikkelen van jouw talenten door middel van opleiding en scholing;
 Flexibiliteit in je werklocatie: de standplaats is in Apeldoorn maar je zult ook met regelmaat bij de
spoedposten of andere regiokantoren zijn in de HOOG regio en vanzelfsprekend behoort
thuiswerken tot de mogelijkheden;
 Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg, schaal 8.
Interesse?
Voor vragen en meer informatie over de functie: bel of mail gerust met Everdina van Olst,
bestuurssecretaris, 06 – 19 36 45 18 of evanolst-vanrijn@hoogzorg.nl, we staan je graag te woord!
We ontvangen je CV en motivatie graag uiterlijk maandag 22 augustus 2022. Deze kun je mailen naar
werkenbij@hoogzorg.nl
We werven tegelijkertijd intern en extern, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.
Op acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij geen prijs.

