
 

 

Vacature adviseur Visitaties  

 
Help jij de zorg vooruit?  
Qualicura zoekt per direct een adviseur visitaties voor 32 tot 36 uur per week. 
 
 
Bedrijfsprofiel: 
Qualicura is een organisatie met passie voor de zorg. Wij ontzorgen zorgprofessionals om de 
kwaliteit in de gezondheidszorg te verbeteren. Kwaliteit staat in onze dienstverlening hoog in het 
vaandel. De lijnen binnen Qualicura zijn kort en er zijn mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 
Wij zijn enthousiast, gedreven en voortdurend bezig onszelf en onze dienstverlening verder te 
verbeteren.  
 
Een belangrijk domein waarop wij actief zijn is de visitatie. Dit is een intercollegiale doorlichting of 
toetsing van een vakgroep van artsen. Het achterliggende doel is kwaliteitsverbetering van de 
geleverde zorg. Spreekt dit je aan, lees dan verder. 
 
 
Visitaties: 
Een visitatie bestaat uit gesprekken met de artsen, de Raad van Bestuur en andere medewerkers 
van het ziekenhuis. Vooraf opgestelde beroepsnormen vormen de leidraad tijdens deze 
gesprekken. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het handelen van de artsen, de 
onderlinge samenwerking en de onderliggende zorgprocessen. Deze gesprekken worden gevoerd 
door een commissie die bestaat uit artsen uit andere ziekenhuizen. De visitatie wordt afgesloten 
met een rapport, waarin de commissie al zijn conclusies en aanbevelingen van de visitatie 
opneemt. Op basis van de aanbevelingen kunnen de gevisiteerde artsen kwaliteitsverbetering ten 
aanzien van de zorg doorvoeren. 
 
 
Functieomschrijving: 
Als adviseur visitaties ondersteun je de commissie tijdens het hele visitatieproces. Jij zorgt ervoor 
dat de visitatie volgens vastgestelde procedures verloopt, jij begeleidt en notuleert de gesprekken 
tijdens de visitatie en je levert een bijdrage aan de toetsing van kwaliteit.  
Na de visitatie verwerk je de gesprekken in een verslag en stel je in samenwerking met de 
commissie het rapport op met conclusies en aanbevelingen. Je werkt zelfstandig, maar uiteraard 
heb je een team waarbij je altijd terecht kan. Daarnaast werk je samen met de andere 
beleidsadviseurs en projectondersteuners van Qualicura. 
 
Elke visitatie kent één dag op locatie waarop de gesprekken gevoerd worden. Deze dagen zijn 
vooraf bekend, waarbij we voor wat betreft deze dag een flexibele instelling ten aanzien van 
reizen en te werken dagen verwachten. Voor de voorbereiding en uitwerking van de visitatie zijn 
de tijdslijnen belangrijk, maar heb je heel veel vrijheid in werklocatie en werktijden.  
 
 

  



 

 

Taken: 

• Actief participeren in de voorbespreking van de commissie;  

• Begeleiden van de procedure en het bewaken van de voortgang tijdens de visitatie op locatie; 

• Actief begeleiden en notuleren van gesprekken tijdens de visitatie; 

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

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

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de visitatiecommissie;  

• Participeren in de plenaire vergaderingen van de visitatiecommissies. 
 

 

Functie-eisen: 

• Enthousiast, sociaal en assertief; 

• HBO(+) werk- en denkniveau;  

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

• Planningsvaardigheden, communicatief sterk en analytisch vermogen;  

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal; 

• Ervaring met het schrijven van rapporten; 

• Integer en zorgvuldig. 
 
 
Wij bieden:  

• Een uitdagende baan die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg; 

• Een baan met afwisseling en ruimte om je werktijd buiten de visitatie op locatie zelf in te 
delen; 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Een marktconform salaris, - €2.506 - €3.744;  

• Laptop, een thuiswerkplek en een telefoon van Qualicura; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden door opleiding en door eigen projecten; 

• Leuke collega’s. 
 
 
Informatie en solliciteren: 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast en voldoe je aan de functie-eisen?  
Vind je het leuk om hierover meer te weten en te horen? Neem dan contact op met Anouk 
Rozeboom (telefoon 085 0202 229) of stuur meteen je motivatiebrief, met cv. Dit kan naar 
AnoukRozeboom@qualicura.nl.  
 
We ontvangen je reactie graag voor 1 december 2022.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  
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