
 
 

 

Care Shared levert ondersteunende diensten aan DeSeizoenen www.deseizoenen.org  

DeSeizoenen bestaat uit zes woon- en werkgemeenschappen in Oost- en Zuid-Nederland.  

DeSeizoenen biedt een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit een antroposofische 

inspiratie.  Iedere woon-werkgemeenschap is een hechte gemeenschap waar iedereen er toe doet met 

oog voor ieders talent en uitdaging.  

 

Care Shared is op korte termijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste: 

 

Adviseur kwaliteit & veiligheid 

20-24 uur per week 

 

Als professional op het gebied van kwaliteit & veiligheid in de zorg voorzie je het management en 

de directie van DeSeizoenen van advies op het gebied van kwaliteit & veiligheid. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het beschrijven, samenvoegen en actualiseren van procedures en 

protocollen (beheer kwaliteitssysteem), het opstellen van de jaarlijkse kwaliteitsrapportage, het 

ondersteunen bij cliëntveiligheidscommissies en teamreflecties, het uitvoeren van projecten of 

onderzoeken naar aanleiding van incidenten en het uitvoeren en begeleiden van de IGJ en/of 

andere audits. Je legt verantwoording af aan de directeur van Care Shared.  

 

Wie ben jij?   

Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement- 

procesmanagement. Je hebt kennis van kwaliteitsmanagementsystemen. Kennis van Iprova en het 

kwaliteitskader gehandicaptenzorg is een pré. Je hebt ervaring met ISO certificering en 

aantoonbare ervaring in de sector zorg en welzijn. Je hebt een zelfstandige en doortastende 

werkhouding en vindt het ook leuk om in teamverband opdrachten te volbrengen. Je bent 

leergierig, vasthoudend en overtuigend. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  

Je bent in staat om klantgericht te werken met voldoende professionele afstand. Je hebt een 

respectvolle houding met tact en hulpvaardigheid. Je bent bereid te reizen naar verschillende 

klantlocaties. Je werkt voornamelijk voor de zuidelijke locaties van DeSeizoenen. 

 

Wat bieden wij? 

De afdeling kwaliteit en veiligheid bestaat in totaal uit 4 personen. Wij bieden jou een gevarieerde 

functie waar je zowel individueel als in teamverband vormgeeft aan het optimaliseren van kwaliteit 

van zorg en een veilige cliëntomgeving voor onze klanten. Daarnaast bieden we goede 

opleidingsmogelijkheden. De functie is conform CAO Gehandicaptenzorg in salarisschaal FWG 55 

ingedeeld.  

 

Interesse? 

Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Inge van den Tillaard, 

adviseur Kwaliteit en Veiligheid, op telefoonnummer 06-57084218. 

 

Wil jij ons team versterken, reageer dan vóór 28 november 2019. Stuur je motivatiebrief met cv 

naar KwaliteitenVeiligheid@caresharedservices.nl onder vermelding van ‘vacature adviseur 

kwaliteit & veiligheid’. De eerste gesprekken vinden plaats op maandagochtend 9 december 2019, 

de tweede gesprekken op donderdagochtend 12 december 2019.  

 

http://www.deseizoenen.org/
mailto:KwaliteitenVeiligheid@caresharedservices.nl

