
 

  
 
 
 
 

DICA zoekt Projectleider 
 

(32-36 uur) 
 
 
Zet je je tanden graag in complexe vraagstukken in de zorg? Geloof jij net als wij in denken, 
durven én doen? Dan is DICA voor jou ‘the place to be’!  
 
Organisatie 
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant; dat zijn de 
kernwaarden van DICA. Dit is je kans om aan te sluiten bij een organisatie die jou uitdaagt en jou alle 
mogelijkheden biedt om je verder te ontwikkelen.  
DICA is een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties 
van 22 aandoeningen organiseert voor medisch specialisten. Alle Nederlandse ziekenhuizen en veel 
zelfstandige behandelcentra’s nemen deel aan de DICA-registraties. Deze zorginstellingen werken op 
deze manier naar datagedreven continue kwaliteitsverbetering toe. En als DICA groeien en 
ontwikkelen wij mee met de ambitie om beschikbare zorgdata steeds beter toe te passen, zowel voor 
de patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen. Dit doen we door onze registraties te 
optimaliseren, door onze dashboards door te ontwikkelen, door het begeleiden van spiegelsessies en 
door een diversiteit aan projecten. 
Bij DICA is een enthousiast gedreven team van projectleiders, medisch datamanagers, arts-
onderzoekers en stafmedewerkers werkzaam die als ambitie hebben om het verschil te maken in een 
sector die volop in beweging is. Door betrouwbare en hoogwaardige informatie te genereren, door 
complexe projecten in banen te leiden, door samen met gebruikers te werken aan nieuwe features. 
 
Je nieuwe functie 
Als Projectleider ga je direct aan de slag met één van de projecten die voor je klaarliggen.  
Voor alle projecten binnen DICA geldt, dat verbinding met alle betrokken partijen cruciaal is. Je 
combineert je daadkrachtige projectleider-skills met een goed gevoel voor verhoudingen en weet hoe 
je mensen mee kunt krijgen. Je houdt overzicht, stuurt het projectteam aan en zorgt dat alles op 
rolletjes verloopt. Daarnaast help je mee om de dienstverlening van DICA verder te ontwikkelen en 
verbeteren. Je denkt actief mee als er nieuwe projecten moeten worden opgezet en ondersteunt het 
MT met gerichte voorstellen. Ook houd je eventuele knelpunten in de gaten en signaleer je tijdig als 
bijsturing nodig is. In je rol als projectleider werk je nauw samen met collega’s, klanten en 

leveranciers. 
 
 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een afgeronde HBO- of academische opleiding 

• Je hebt uitgebreide ervaring met projectmanagement 

• Je hebt kennis van of affiniteit met het zorgveld en in het bijzonder de medisch specialistische 
zorg  

• Je staat stevig in je schoenen en maakt je de inhoud makkelijk eigen 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen met oog voor details 

• Je bent hands-on, nieuwsgierig en flexibel in de samenwerking 

• Je voelt je betrokken bij onze doelgroep en onze producten 



 

 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een dynamische, ambitieuze en groeiende organisatie 

• Enthousiaste en gedreven collega’s 

• Een omgeving waarin je wordt uitgedaagd op professie en waar ruimte is voor eigen ontplooiing  

• Een informele werksfeer met een can-do mentaliteit en ruimte voor initiatief 

• De mogelijkheid van hybride werken 

• Goede arbeidsvoorwaarden afgestemd op je rol, ervaring en prestaties 

• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract 
 
 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Trompert, Manager Innovatie/Hoofd 
Stafbureau, via telefoonnummer 085 - 902 4400. Daarnaast kun je terecht op onze website: 
www.dica.nl. Een schriftelijke reactie voorzien van CV kun je richten aan: hr@dica.nl.  We 
ontvangen graag jouw schriftelijke reactie voorzien van CV. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
 

http://www.dica.nl/

