
   

   

Functiebeschrijving 
 
Naam organisatie:  RST Zorgverleners 
Naam van de functie: Adviseur Kwaliteit en Beleid 
Status:    Definitief september 2021 

 
Plaats in de organisatie 
De kwaliteitscoördinator ontvangt hiërarchisch leiding van de Bestuurder. Kan functionele 
aanwijzingen krijgen van de leden van het Strategisch Team. Geeft aanwijzingen aan de 
administratieve ondersteuning ten behoeve van het onderhoud van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Doel van de functie 
Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging 
en toetsing van het (kwaliteits)beleid binnen de organisatie binnen de kaders van de wet- en 
regelgeving. 

 

Resultaatgebieden 
 
1. Ontwikkelen, adviseren en implementeren van het (kwaliteits)beleid 

• Signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de organisatie m.b.t. het (kwaliteits)beleid en 
doet voorstellen ter verbetering in samenwerking met de werkgroepen beleid voor V&V, KZ 
en HH. 

• Signaleert externe ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving in de zorg en op het 
gebied van kwaliteit en vertaalt deze naar de organisatie. 

• Adviseert over de samenhang, prioritering en organisatorische gevolgen van het 
ontwikkelde en te ontwikkelen beleid. 

• Ontwikkelt zelfstandig beleid op tactisch en strategisch niveau.  

• Geeft leiding, ondersteuning en advies aan de werkgroepen beleid bij het opstellen van 
kwaliteitsdocumenten (protocollen, procedures, werkinstructies) 

• Communiceert over en ontwikkelt visie en inhoudelijke beleidsnotities op het terrein van 
kwaliteitszorg. 

• Coördineert en ondersteunt de lijn bij de implementatie van het beleid binnen de 
organisatie. 

•   Levert een bijdrage aan de meerjarenvisie op kwaliteitsgebied. 

•   Ontwikkelt in overleg met het management meetmethoden ten behoeve van het 
kwaliteitssysteem. 
 

 
2. Beheren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem 

• Is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderhoud en de evaluatie van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 

• Is verantwoordelijk voor het functionele applicatiebeheer van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 

 
3. Borging en bevordering van kwaliteitsverbetering 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing van het interne auditteam. 

• Organiseert en begeleidt externe audits. 

• Doet voorstellen ter verbetering met betrekking tot het kwaliteitssysteem die voortvloeien uit 
audits, MIC-registratie en klachtenregistratie. 

• Voert verbeterprojecten uit en participeert of geeft leiding aan werkgroepen met betrekking 
tot beleid, kwaliteit en veiligheid (MIC). 

• Is verantwoordelijk voor het aanleveren van rapportages van de toetsing ter ondersteuning 
en advisering van het management en deze zo nodig mondeling toelichten. 

 



   

   

 
4. Overige taken 

• Neemt deel aan interne en externe overlegorganen en commissies ten behoeve van de 
ontwikkeling van beleid. 

• Geeft scholing en training aan medewerkers op het gebied van kwaliteit. 

• Geeft uitvoering aan (calamiteiten)onderzoek en het schrijven van de bijbehorende 
rapportage. 

 
Functie-eisen 
 
Kennis 
HBO werk- en denkniveau, ondersteund door een relevante opleiding en aangevuld met kennis 
van kwaliteitszorg, kwaliteitsmanagementsystemen en projectmanagement alsmede enige jaren 
werkervaring. 
Ontwikkelingen binnen het vakgebied, wet- en regelgeving en de thuiszorg en kraamzorg worden 
gevolgd en beoordeeld op de toepasbaarheid binnen RST Zorgverleners. Beschikt over inzicht in 
organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen en kan hier inhoud aan geven. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden naar eigen inzichten aan de hand van de hoofdlijnen zelfstandig 
verricht. Van de kwaliteitscoördinator wordt een proactieve en een initiërende rol bij de 
kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsondersteuning gevraagd. Is medeverantwoordelijk voor het 
(kwaliteits)beleid van RST Zorgverleners. Vertaalt complexe problematiek in concrete 
handelsscenario’s. De adviseur kwaliteit en veiligheid kan terugvallen op de Bestuurder. 
  
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, het wekken van belangstelling, motiveren en 
het overbruggen van tegenstellingen zijn vereist bij het implementeren, onderhouden en toetsen 
op de naleving van het kwaliteitssysteem.  
 
Risico’ s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op immateriële schade vanwege de invloed op kwaliteitscertificering van de organisatie. 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de opzet, de uitvoering en de evaluatie van 
(certificerings)projecten. Grote invloed wordt uitgeoefend op de ontwikkeling en uitvoering van het 
(kwaliteits)beleid van de organisatie. Er is kans op het veroorzaken van zowel materiële als 
immateriële schade door het verstrekken van inefficiënte beleidsadviezen. 
Het niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens kan leiden tot afbreuk. 
 
Uitdrukkingsvaardigheden 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het overdragen van informatie, het geven van 
toelichtingen en het uitdragen van adviezen en bij in- en externe contacten op verschillende 
niveaus. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities, 
projectplannen, rapportages en kwaliteitsdocumenten, zoals procedures en protocollen. 
 
Bewegingsvaardigheden 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de PC. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van in- en externe ontwikkelingen, het beheren en 
actualiseren van kwaliteitsdocumenten, het mede ontwikkelen van (kwaliteits)beleid, het signaleren 
van kwaliteitsverbeteringen en het adviseren van het management ten aanzien van het 
(kwaliteits)beleid. Daarnaast is oplettendheid vereist bij het coördineren van de uitvoering van 
audits. 
 
Overige functie-eisen 
De functie vereist met name doorzettingsvermogen, geduld en volharding bij het ontwikkelen en 
implementeren van kwaliteitsverbeteringen en het creëren van draagvlak binnen de organisatie. 



   

   

Ordelijk en systematisch werken is van belang bij het onderhouden en beheren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem, het opstellen van projectplannen en het analyseren van gegevens 
ten behoeve van beleidsontwikkeling. Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij het 
omgaan met vertrouwelijke uit klachten en MIC-registratie en bij het beschikken over informatie 
met betrekking tot het strategisch beleid van de organisatie. Eisen worden gesteld aan 
representatief voorkomen en gedrag in verband met de interne en externe contacten. 
 
Bezwarende omstandigheden 
Psychische belasting treedt op door piekbelasting en in situaties waarin sprake is van 
uiteenlopende belangen, overbruggen van tegenstellingen en overwinnen van weerstand. 


