
 

Vacature 

Adviseur kwaliteit & veiligheid 
 
 

Stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (STSZD) is op zoek naar een 
enthousiaste en ondernemende adviseur kwaliteit & veiligheid. Het betreft een vacature 
voor 0,8 fte.  

Wie zijn wij 
Stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum is gehuisvest in Sionsberg. 
In Sionsberg wordt onder één dak nauw samengewerkt met Huisartsencentrum Dokkum,   
DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland.  
We bieden de beste zorg met optimale service, waar patiënten vanuit de regio en ver 
daarbuiten meteen terecht kunnen. 
In onze regio wonen veel kwetsbare ouderen. Deze doelgroep heeft een grote behoefte aan 
laagcomplexe en chronische zorg. Voor hoog complexe zorg is er een nauwe samenwerking 
met omliggende ziekenhuizen.   
 
Ons concept: 

● 14 Poliklinieken met een uitgebreid zorgpalet.  
● Geen wachttijden voor de poortspecialismen. 
● Korte lijnen, zowel intern als tussen de eerste en tweede lijn. 
● Alle zorg onder één dak. 
● Servicegerichtheid en veel persoonlijke aandacht voor de patiënt. 
● In nauwe samenwerking met verwijzers nieuwe, innovatieve zorgconcepten 

ontwikkelen.  
 

Wat zoeken wij 
STSZD draagt het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging ZKN. Daar zijn wij trots op 

en dit willen wij verder versterken. Onze adviseur kwaliteit & veiligheid is verantwoordelijk 

voor het onderhouden en borgen van ons kwaliteits- en veiligheidsmanagement systeem, 

volgens de normeisen van dit keurmerk. De adviseur kwaliteit & veiligheid heeft als doel de 

kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren. Daarnaast is de adviseur kwaliteit & 

veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie van geldende wet- en regelgeving en 

richtlijnen, zowel op gebied van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, maar ook t.a.v. 

privacy en informatiebeveiliging. Binnen STSZD vervul je als adviseur kwaliteit & veiligheid 

ook de rol van klachtenfunctionaris, ondersteun je de externe klachtencommissie en kun je 

gevraagd worden voor deelname aan en/of de regie voeren in diverse projecten.  

Wat vragen wij 

 Een afgeronde hbo/wo opleiding in de richting van gezondheidswetenschappen, 

beleid & management in de gezondheidszorg (iBMG) of vergelijkbaar.  

 Bij voorkeur relevante werkervaring opgedaan bij zorg gerelateerde instelling en/of in 

een vergelijkbare functie 

 Integer en representatief 

 Initiatiefnemer 

 Tact, invoelingsvermogen en overtuigingskracht 

 Doorzettingsvermogen 



 
 
Wat bieden wij 

● Arbeidsvoorwaarden volgens de cao ZKN 
● Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en congressen 
● Een prettige werksfeer met korte lijnen en goede onderlinge collegialiteit 
● Een boeiende baan in een moderne werkomgeving 

 
Interesse? 
Voor vragen kun je contact opnemen met mevrouw M. Birkhoff (directeur STSZD) via 
telefoonnummer 0519 – 29 1234. 

Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv op te sturen naar: hr@sionsberg.nl. 
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