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DICA zoekt een coordinator kwaliteitsregistraties (24-36 uur) 
 
 
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant: dat zijn de 
kernwaarden van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). DICA is een onafhankelijke 
organisatie die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties van 22 aandoeningen 
organiseert en ondersteunt. Auditing biedt medisch specialisten en andere medische professionals 
inzicht in de kwaliteit van zorg die zij leveren en de mogelijkheden voor verbetering van de 
behandeling van patiënten. Bij DICA is een enthousiast team van arts-onderzoekers, 
stafmedewerkers, medisch datamanagers en projectleiders werkzaam om dit allemaal mogelijk te 
maken. DICA is op zoek naar een enthousiaste coordinator om dit team compleet te maken.  
 
Waar houd je je mee bezig? 
De coordinator kwaliteitsregistraties beheert minstens twee landelijke kwaliteitsregistraties. De 
coordinator is hiermee een belangrijke en centrale schakel tussen de wetenschappelijke commissie 
van de kwaliteitsregistraties (bestaande uit medisch specialisten), de gebruikers van de registraties, 
de technische partner van de registraties en DICA.  
 
Concreet betekent dit dat je: 

• De clinical audit boards (CABs) ondersteunt en adviseert over de verdere ontwikkeling van de 
kwaliteitsregistratie en de kwaliteitsindicatoren. 

• Een belangrijke schakel bent in de communicatie tussen het DICA bestuur en de CAB. 

• De belangrijkste inzichten uit de kwaliteitsregistratie en/of wetenschappelijk onderzoek op 
wetenschappelijke vergaderingen of (landelijke) bijeenkomsten presenteert.  

• Aanvragen meeschrijft voor subsidies en projecten ten behoeve van de doorontwikkeling van 
DICA. 

• Zorgt dat de jaarlijke processen voor de kwaliteitregistraties onder jouw 
verantwoordelijkheid soepel verlopen. 

 
Wie zoeken we 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste coordinator die een medisch en maatschappelijk relevante 
bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het vinden van antwoorden 
op de vragen die in de maatschappij leven. 

▪ Je beschikt over een afgeronde HBO/academische opleiding  
▪ Je bent analytisch, communicatief sterk, zelfstandig en staat stevig in je schoenen. 
▪ Je bent in staat goed samen te werken met verschillende personen op verschillende niveaus. 
▪ Je weet goed enthousiaste ideeën naar concrete plannen te vertalen passend bij de 

langetermijnvisie van de organisatie. 
▪ Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten. 

• Ervaring met het werken met R voor data-analyse is een pré maar geen must. 
 
Welke kansen biedt DICA?  
Je werkt in een cluster van verschillende coordinatoren en arts-onderzoekers onder leiding van een 
clustermanager.  Het leren en stimuleren staat hierbij centraal. Dat gaat verder dan  
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registratie-specifieke aspecten en raakt ook thema’s zoals bijvoorbeeld Patient Reported Outcome 
Measurement (PROMs), kopppelingen met andere registraties of landelijke ontwikkelingen.  
 
Kortom:  

▪ Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie  
▪ Afwisselende werkzaamheden door het coördineren van meerdere kwaliteitsregistraties 
▪ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en cursussen. 
▪ Een (inter)nationaal netwerk. 
▪ Kennis over de wereld van kwaliteitsregistraties in Nederland. 
▪ Een fijn werkklimaat met enthousiaste collega’s. 
▪ Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen. 
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een ruim ontwikkelingsbudget en een 

fulltime werkweek van 36 uur. 

▪ De mogelijkheid van hybride werken 

▪ Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract 
 

 
Solliciteren of meer weten? 
Stuur je CV en motivatie naar HR@dica.nl onder vermelding van ‘Vacature coordinator 
kwaliteitsregistraties’. Je kunt je brief richten aan Drs. Jesper van Breeschoten en Dr. Jitske 
Tiemensma. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via 
telefoonnummer: 085-902 4400. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
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