
 

(Senior) Adviseur kwaliteit 

Functieomschrijving 

Wil jij met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg bij 

OLVG? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven adviseur kwaliteit of iemand die deze 

functie in de de rol van senior adviseur kan vervullen.  

 

Als (senior) adviseur ben je primair verantwoordelijk voor vraagstukken op het gebied van kwaliteit, 

veiligheid en verbetering van de patiëntenzorg, zowel ziekenhuis breed als voor de units. Het betreft 

complexe projecten en verandertrajecten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Je 

bent verantwoordelijk voor het project- en programmamanagement en het maken van 

organisatiebrede beleidsstukken. Inhoudelijke thema’s kunnen door de tijd heen verschillen, op basis 

van de actualiteit. 

 

Je bent in je functie alert op ontwikkelingen in de interne en externe omgeving en je adviseert de 

units, het bestuur medisch staf en de raad van bestuur hierover. Je werkt actief samen met het 

unitmanagement, zorgprofessionals, kwaliteitsmedewerkers en helpt units om de bedrijfsvoering van 

de afdelingen, en daarmee de kwaliteit van de zorg die zij leveren, daadwerkelijk te verbeteren. 

Als Senior adviseur zal je de meer complexe projecten aansturen en begeleiden en je voor een groot 

deel bezig houden met de diverse verandertrajecten binnen de organisatie.  

 

Kortom een veelzijdige en uitdagende functie binnen een zeer dynamische werkomgeving. 

Werkomgeving 

Je komt te werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam, in het team Kwaliteit binnen de afdeling 

Kwaliteit & Verbetering. Je valt hiërarchisch onder de teamleider van het team Kwaliteit. De afdeling 

Kwaliteit & Verbetering houdt zich bezig met de coördinatie op het gebied van diverse 

kwaliteitsaspecten en bestaat uit adviseurs en experts op het gebied van kwaliteit, 

klachtenafhandeling, infectiepreventie en strategie. 

 

De afdeling werkt aan het verwezenlijken van de OLVG kwaliteitsvisie Samen. Aantoonbaar. 

Verbeteren. Aandachtsgebieden waarmee Kwaliteit & Verbetering de organisatie ondersteunt zijn 

onder meer patiëntenparticipatie, procesmanagement, value based health care, interne en externe 

toetsing/ accreditatie, calamiteitenonderzoek, continu verbeteren volgens Lean principes en 

patiëntveiligheid. In ons advies zijn zowel de inhoudelijke als de ‘zachte’, veranderkundige kant 

belangrijk om tot een goed resultaat te komen. 

  

https://www.werkenbijolvg.nl/


Functie-eisen 

 Je hebt minimaal HBO+/WO werk- en denkniveau; 

 Je hebt circa 3-7 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de gezondheidszorg; 

 Je bent in staat om zowel beleidsmatig als ook pragmatisch en uitvoerend te denken en te 

handelen; 

 Je hebt bewezen projectmanagement ervaring en ervaring met advieswerkzaamheden, door 

bijvoorbeeld het werken als consultant en/of beleidsmedewerker; 

 Je hebt sterke analytische vaardigheden; 

 Je hebt een resultaatgerichte instelling en bent gedreven om zaken voor elkaar te krijgen; 

 Je kunt goed zelfstandig werken en bent een collegiale teamspeler die in staat is om anderen 

te enthousiasmeren en te inspireren en die een gesprekspartner voor diverse disciplines kan 

zijn; 

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent bereid om extra stappen te zetten indien het 

nodig is voor een goed resultaat; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden om (medische en 

verpleegkundige) professionals op inhoud en met argumenten te overtuigen; 

 Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 

Wij bieden 

Als (senior) adviseur bieden we je een afwisselende en uitdagende functie. De arbeidsvoorwaarden 

zijn conform de CAO ziekenhuizen in FWG 55 (adviseur kwaliteit) of FWG 65 (senior adviseur). De 

inschaling is afhankelijk van je profiel, achtergrond en ervaring. Het betreft een functie voor in eerste 

instantie een jaar.  

Meer weten 

Wil je meer weten, neem dan contact op met: Brenda de Vroomen, teamleider Kwaliteit via het 

telefoonnummer 020 – 599 3708  

Solliciteren 

Heb je interesse dan ontvangen wij graag voor maandag 12 februari jouw sollicitatie via de vacature 

op www.werkenbijolvg.nl. 
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