
Vacature adviseur Visitaties 
Wil jij aan tafel met de RvB? Qualicura zoekt per direct een adviseur Visitaties / audits voor 32 uur 
per week. 

Bedrijfsprofiel: 
Qualicura is een organisatie met een hart voor de zorg. Wij richten ons op het verbeteren van de 
kwaliteit in de gezondheidszorg. Dit doen wij door ondersteuning te verlenen aan 
zorgprofessionals door middel van vijf programma’s: 1) richtlijn- en normenontwikkeling, 2) 
implementatieprojecten, 3) visitaties, 4) zorgevaluaties en 5) bureau wetenschappelijke 
verenigingen. Onze medewerkers zijn enthousiast ingesteld en voortdurend bereid om zich te 
ontwikkelen. Binnen het bedrijf bestaan korte lijnen tussen alle collega’s en de eigenaar van het 
bedrijf. Wij hebben bij Qualicura kwaliteit hoog in het vaandel staan. Heb jij dat ook, lees dan 
verder.  

Visitaties: 
Binnen het programma visitaties begeleiden wij zowel kwaliteitsvisitaties als opleidingsvisitaties 
als instellingsvisitaties. Een kwaliteitsvisitatie is een vijfjaarlijkse intercollegiale beoordeling van de 
vakgroep of maatschap gericht op het huidig functioneren en de aandacht voor kwaliteit van zorg. 
Een opleidingsvisitatie is een beoordeling van de kwaliteit van de medische vervolgopleiding 
binnen de desbetreffende instelling. Een instellingsvisitatie onderzoekt hoe een ziekenhuis de 
kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding bewaakt. Een visitatie bestaat 
voornamelijk uit gesprekken met de gevisiteerde vakgroep en gesprekken met de Raad van 
Bestuur en andere medewerkers van het ziekenhuis en/of de vakgroep. Vooraf opgestelde 
normen vormen de leidraad van de visitatie. Na afloop ontvangt de vakgroep van Qualicura een 
visitatierapport met alle conclusies en aanbevelingen.  

Functieomschrijving: 
Als adviseur ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de visitatiecommissie. Je maakt 
deel uit van diverse visitatiecommissies die het handelen van de medisch specialisten en de 
daarbij behorende zorgprocessen doorlichten. Tijdens een visitatie heb jij de rol van adviseur en 
maak je deel uit van de visitatiecommissie. Je kan een kritische houding aannemen. Jij begeleidt 
én notuleert alle gesprekken tijdens de visitatie, je zorgt ervoor dat de visitatie volgens 
vastgestelde procedures verloopt en je levert een bijdrage aan de toetsing van kwaliteit met als 
doel om de kwaliteit van zorg, de opleiding en/of de instelling te verbeteren. Na de visitatie 
verwerk je de gesprekken in een verslag en stel je in samenwerking met de visitatiecommissie 
conclusies en aanbevelingen op. Je werkt veel zelfstandig maar uiteraard heb je een team bij wie 
je altijd terecht kan. Daarnaast werk je samen met alle andere adviseurs en projectondersteuners 
van Qualicura. 

Taken: 

• Visitaties voorbereiden door aandachtspunten voor de visitaties te formuleren; 

• Actief participeren in de voorbespreking van de visitatiecommissie;  

• Actief begeleiden en notuleren van alle gesprekken tijdens de visitatie en het bewaken 
van de voortgang;  

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de visitatiecommissie;  

• Uitwerken van gesprekken die tijdens de visitatie plaatsvonden, in een visitatierapport; 

• Opstellen van aanbevelingen en adviezen, in samenwerking met de visitatiecommissie;  

• Participeren in de plenaire vergaderingen van de visitatiecommissies; 

• Initiëren van nieuwe projecten waar Qualicura een bijdrage aan kan leveren. 
 
 
 



 

 

Functie-eisen: 

• HBO(+) werk- en denkniveau; 

• Bij voorkeur een afgeronde opleiding in de richting van gezondheidszorg; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal; 

• Ervaring met het schrijven van rapporten; 

• Planningsvaardigheden, communicatief sterk en analytisch vermogen;  

• Integer en zorgvuldig; 

• Enthousiast, sociaal en assertief; 

• I.v.m. wisselende dagen waarop een visitatie plaatsvindt, wordt een flexibele instelling 
gevraagd ten aanzien van het reizen en de te werken dagen.  

 

Wij bieden:  

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Een marktconform salaris; 

• Laptop en telefoon van Qualicura; 

• 8,33% vakantietoeslag; 

• Pensioen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden door opleiding en door eigen projecten; 

• Een uitdagende baan met veel afwisseling en de mogelijkheid om bij te dragen aan de 
kwaliteit van zorg; 

• Leuke collega’s. 
 
Informatie en solliciteren: 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur 
dan je motivatiebrief, met cv, uiterlijk maandag  07 december 2020 naar Bauke Hoppenbrouwers via 
baukehoppenbrouwers@qualicura.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 
met Anouk Rozeboom, (telefoon 085 0202 229). Reacties zonder motivatiebrief worden niet in de 
procedure meegenomen.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  
 
 


