DICA zoekt Hoofd voor de afdeling Registratie & Onderzoek
(32-36 uur)

Wil je meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg? Herken je de dynamiek en
uitdagingen in het zorgveld? Begrijp jij de belangrijkste stakeholders als het gaat om het
inzichtelijk maken van kwaliteit? Ben je analytisch sterk en heb je een passie voor intern én extern
stakeholdermanagement? Dan zoeken we jou als ons nieuwe hoofd van de afdeling Registratie
& Onderzoek.

DICA
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 waar je
je kennis en ervaring inzet voor de kwaliteit van zorg.
DICA is een onafhankelijke stichting die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties van
25 aandoeningen organiseert en ondersteunt. Alle Nederlandse ziekenhuizen en veel zelfstandige
behandelcentra nemen deel aan de DICA-registraties. De kwaliteitsregistraties bieden (online) inzicht
in de kwaliteit van zorg en geven mogelijkheden voor verbetering van de behandeling van patiënten.
Zo zorgen wij voor datagedragen kwaliteitsverbetering . 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 met onze registraties, met onze
informatieproductie en met een diversiteit aan innovatieve projecten.
Naast de kort-cyclische terugkoppeling via dashboards en analyses, ondersteunt DICA ook het
Wetenschappelijk Onderzoek. Het Wetenschappelijk Onderzoek, uitgevoerd op DICA data, heeft in
de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorgevaluatie en kwaliteitsverbetering
in de zorg.
Bij DICA is een enthousiast team van registratie-coördinatoren, arts-onderzoekers, projectleiders,
data-science specialisten en andere bevlogen professionals werkzaam. Wil je werken in een
enthousiaste gedreven organisatie die de ambitie heeft om het verschil te maken in een sector die
volop in beweging is? Lees dan snel verder!

Je nieuwe functie
Als Hoofd van de Afdeling Registratie & Onderzoek geef je leiding aan 4 teams en het
Wetenschappelijk Bureau. De teams zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 25
kwaliteitsregistraties en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsregistraties. Daarnaast zorg je er,
samen met je team, voor dat alle 25 kwaliteitsregistraties zich verder ontwikkelen naar
multidisciplinaire registraties die aansluiten bij het zorgpad van de patiënt en regionale netwerkzorg
transparant maken.
Deze ontwikkeling vindt plaats in een dynamisch veld met vele interne en externe stakeholders. Als
hoofd van de afdeling is het essentieel hierop aan te sluiten. Stakeholdermanagement, kennis van het

zorgveld, een scherpe blik én pro-activiteit zijn absoluut vereiste kerncompetenties.
Als hoofd van de afdeling Registratie & Onderzoek stuur je het wetenschappelijk onderzoek aan dat
wordt uitgevoerd op basis van de DICA kwaliteitsregistraties. Je wordt hierin ondersteund door de
Privacy Officer en een expert op het domein van methodologie en onderzoek.
Dit stem je af in nauwe samenwerking met het hoofd en de coördinator van het Wetenschappelijk
Bureau, en natuurlijk je team, waarin enthousiaste arts-onderzoekers de registraties operationeel
ondersteunen en tegelijkertijd promoveren op de DICA data.
Als MT lid binnen DICA draag je mede verantwoordelijkheid voor de voortdurende optimalisatie van
onze dienstverlening aan medisch specialisten, kwaliteitsafdelingen, zorginstellingen, en andere
stakeholders.
Kortom een uitdagende en veelzijdige functie waarbinnen je je management skills én ruime ervaring
in het zorgveld omzet in daadkracht en resultaat.
Jouw profiel
• Je beschikt over een afgeronde HBO of academische opleiding
• Je hebt kennis van of affiniteit met het zorgveld en in het bijzonder de medisch specialistische
zorg
• Je hebt natuurlijk leiderschap en bent in staat om uiteenlopende stakeholders aan je te binden
door je persoonlijkheid, enthousiasme én inhoudelijke motivatie en overtuigingskracht
• Je hebt een sterk analytisch vermogen met oog voor details
• Je bent communicatief sterk in zowel woord als schrift
• Je bent resultaatgericht, nieuwsgierig, pragmatisch en hebt lef
• Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het aansturen van een team van professionals
en bent onderdeel geweest van management/directie teams

Wij bieden
• Een uitdagende functie in een dynamische, gedreven en groeiende organisatie
• Enthousiaste collega’s
• Volop ruimte voor eigen ontplooiing
• Een informele werksfeer met korte lijnen en een pragmatische instelling
• 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 Bente Jorritsma, voorzitter Raad van Bestuur
Stichting DICA, via telefoonnummer 085 - 902 4400. Daarnaast kun je terecht op onze website:
www.dica.nl. We ontvangen jouw schriftelijke reactie voorzien van CV graag vóór 24 oktober 2022
via hr@dica.nl. Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs.

