Organiseer kwaliteit binnen de zorggroep: heb jij verbindingskracht om projecten te laten
slagen? Ben jij een kwaliteitsverbeteraar en wil je graag werken binnen de dynamische
omgeving van de huisartsenzorg? Wij zijn op zoek naar een:

Coördinator zorgprogramma’s
Functieomschrijving
Hoe ziet je werk eruit?
Als coördinator zorgprogramma’s heb je een veelzijdig takenpakket. Kort gezegd ben je
verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen van beleid, het organiseren van het kwaliteitsbeleid en
het geven van adviezen over implementatie en uitvoering van dit beleid en de kwaliteitsstructuur.
Verder organiseer en neem je actief deel in de kerngroep kwaliteit, in samenwerking met de
bestuurder met portefeuille kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de
ketenzorgprogramma’s en de correcte uitvoering hiervan. Je volgt externe ontwikkelingen en zorgt er
samen met de kerngroep kwaliteit voor dat inhoudelijke ontwikkelingen worden opgenomen en
vertaald in het zorgprogramma. De haalbaarheid van wijzigingen toets je conform het
Kwaliteitsbeleid. Daarbij heb je oog voor de financiële kaders (inkoopkader en begroting). Je adviseert
de manager ten aanzien van aanpassingen in het zorgprogramma en de financiële vertaling daarvan.
Je coördineert het gebruik van het keten informatiesysteem dat de zorgprogramma’s ondersteunt. Je
stelt projectplannen op en legt deze ter besluitvorming voor aan het bestuur. Een grote uitdaging en
project voor dit jaar is de implementatie van een nieuw Keten Informatie Systeem (KIS) systeem,
waarbij je een adviserende rol hebt.
Kortom: in deze zelfstandige functie draag je je steentje bij aan de ontwikkeling en verbetering van de
kwaliteit van huisartsenzorg.

Bedrijfsinformatie
Waar ga je werken?
De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een regionaal samenwerkingsverband van circa
30 praktijk houdende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben
samen als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten met chronische ziekten en deze
zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis te leveren.
ZGHW vindt haar hoeksteen in de gemeenschap op het eiland Hoeksche Waard. Ze haalt haar
inspiratie uit het participeren in regionale en landelijke initiatieven. De coördinator zorgprogramma’s
heeft daarbij een verbindende rol. De zorggroep heeft in de afgelopen jaren veel opgezet en
ontwikkelt zich nu door tot regisseur van een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod in de regio.
Als coördinator zorgprogramma’s kom je te werken binnen een klein team. Het bureau bestaat uit
een manager, secretariaat en communicatieadviseur. Daarnaast werk je nauw samen met de
medewerkers en huisartsen van de aangesloten praktijken en met diverse samenwerkingspartners in
de eerste- en tweedelijns zorg- en dienstverlening.

Profiel
Dit verwachten we van jou:
De collega die wij zoeken heeft minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding. Daarnaast heb je
ervaring met het procesmatig begeleiden van projecten.
Je kern vaardigheden, kennis en talenten zijn:
Je kunt zelfstandig werken en toont initiatief.
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden die je inzet om informatie te
verkrijgen, maar ook om te overtuigen en interventies te plegen.
Je hebt plezier in het ordenen en presenteren van gegevens, gericht op het bewerkstelligen
van voortdurende verbetering van kwaliteit.
Je beschikt over de nodige verbindingskracht om je projecten te laten slagen. Je houdt
overzicht en bent resultaatgericht.
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt affiniteit met het werken met ondersteunende informatiesystemen.

Arbeidsvoorwaarden
Wat heeft de zorggroep te bieden?
In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, voor 24-32 uur per week.
Een functie die je zelf mede invulling kunt geven. Er is nog veel te ontwikkelen in deze jonge,
groeiende organisatie in een maatschappelijk relevant en dynamisch werkterrein.
Je krijgt ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen in een klein team.
Salaris op basis van opleiding en ervaring. Inschaling volgens de CAO Huisartsenzorg.
Meer informatie
Meer weten over de sollicitatieprocedure?
Voor vragen over deze functie kunt u terecht bij Wendy Ophorst, manager van de zorggroep via email, w.ophorst@zghw.nl, of telefonisch 06-83328893.
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en CV vóór 29 juni a.s. naar info@zghw.nl.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 8 juli tussen 14 en 17 uur. De tweede gesprekken
vinden plaats op maandag 13 juli tussen 14 en 17 uur.

