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Kwaliteitsfunctionaris 
20 uur tot 28 uur  
De huisartsenpost gevestigd in Het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ) zoekt een enthousiaste, proactieve 
en doortastende kwaliteitsfunctionaris.   
 
Het RKZ en Stichting Huisartsenpost Midden Kennemerland 
Stichting Huisartsenpost Midden Kennemerland verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg voor de 
regio Midden Kennemerland in de avond-, nacht- en weekenduren en heeft een verzorgingsgebied 
van 135000 patiënten. Dit doen we met een bevlogen team van triagistes, huisartsen, waarnemers 
en chauffeurs. 
 De huisartsenpost is gevestigd in Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk  en werkt samen met de SEH 
van het RKZ in de spoedpost. Het RKZ is een klein en fijn ziekenhuis met bepaalde specialismen, 
zoals de brandwondenzorg.  
 
Meer weten over onze huisartsenpost? Neem een kijkje op https://huisartsenpostbeverwijk.nl 
  
Wat breng jij mee? 
Als kwaliteitsfunctionaris van de Huisartsenpost in Beverwijk draag je bij aan beleid op het gebied 
van kwaliteit, patiëntveiligheid, het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit. Je werkt 
beleidsmatig, pragmatisch en uitvoerend. Ook heb je (relevante) werkervaring op het gebied van 
kwaliteit en patiëntveiligheid.  
Daarnaast beschik je over sterke analytische vaardigheden, ben je gedreven om zaken voor elkaar 
te krijgen en ben je een gesprekspartner voor diverse disciplines. Als collegiale teamspeler ben je 
in staat om je collega’s te enthousiasmeren en te inspireren. Klinkt dit je goed in de oren?  
 
Dan kan je dag er zo uit zien  
Je adviseert in afstemming met bureau HAP,  bestuur, de zorgcommissie en de zorgprofessionals 
bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Je verricht zelfstandig 
werkzaamheden binnen de vastgestelde beleidskaders, waarbij je in de uitvoering de taken en 
prioriteiten waar mogelijk zelf bepaalt. Daarnaast geef jij advies  op basis van uitkomsten van 
onderzoeken en analyses (interne audits, risicoanalyses, patiënttevredenheidsonderzoeken, 
kwaliteitsindicatoren e.d.). Je leidt of neemt deel aan project-/werkgroepen, stuurgroepen en 
commissies op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Als laatste bied jij ondersteuning bij 
de ontwikkeling, invoering en borging van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de 
Huisartsenpost.   
 
 
 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/


 
 
Jouw nieuwe collega’s 
Als kwaliteitsfunctionaris maak je deel uit van bureau HAP. Een klein team bestaande uit een 
secretaresse, de locatiemanager en jij dus. Het kantoor is op de Huisartsenpost gesitueerd in het 
Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. We werken nauw samen met het RKZ en zijn nu bezig met de 
ontwikkeling van een Spoedplein, waar we samen met de SEH de Spoedpost gaan vormen. 
Prachtige nieuwbouw met veel high tech. Super leuk om deze klus met elkaar vorm te gaan geven. 
Daarnaast werk je samen met de huisartsen uit de regio en triagistes, waar we regelmatig 
overleggen mee hebben.  
 
Wij bieden jou 

• Inschaling volgens de cao Huisartsenzorg, schaal 7 of 8 (€3099,- en €4385,- o.b.v. 36 uur), 
afhankelijk van je kennis en ervaring. 

• Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 

• Je werkt in een klein dynamisch team, prettige enthousiaste mensen met een no nonsens 
mentaliteit. 

• Een deel thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 
• Gratis parkeren en station Beverwijk is op 7 minuten loopafstand. 
• Op kantoor hebben we heerlijke verse  bonenkoffie en is er altijd vers fruit! Voor de lunch 

kun je genieten in de personeelskantine van het RKZ. 
• Leuke personeelsuitjes zoals eendjes rijden in de polder met speurtocht, 

picknickwandelingen, uit eten/lunchen. 
 
Wij vragen aan jou 

• HBO/Universitaire opleiding op het gebied van de kwaliteitszorg. 
• Ervaring met het uitvoeren van calamiteitenonderzoek een pre. 
• Ervaring met het werken op een huisartsenpost is een pre. 
• Uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
• Oplossingsgericht kunnen denken. 
• Flexibele instelling, ook wat betreft werktijden. 

 
Informatie  
Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met Karin Wiering, 
locatiemanager, op 06-24 24 05 96.  
Solliciteren  
Wil je bij ons werken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar: 
a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl 
Solliciteer vóór 13 februari 2022.  
De gesprekken vinden plaats op 16 februari, na 17.00 uur.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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