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Manager informatievoorziening – DICA 

 

 

Leeuwendaal zoekt voor DICA een manager informatievoorziening 
 

De organisatie 

Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant; dat zijn de 

kernwaarden van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). DICA is een jonge, rebelse, 

snelgroeiende organisatie, die ruim tien jaar geleden is opgericht door artsen. Zij deden dit vanuit de 

behoefte om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, met behulp van 

data, verzameld in landelijke kwaliteitsregistraties. De komende jaren focust DICA op het verbeteren en 

(door-) ontwikkelen van kwaliteitsregistraties, om meer waarde uit de registraties te halen. DICA blijft 

dus groeien en ontwikkelen om beschikbare zorgdata steeds beter toe te passen, voor de patiënt van 

vandaag én morgen. 

 

De opgave 

Als manager informatievoorziening ben je lid van het MT en geef je leiding aan twee teams (12 jonge 

professionals). Jij houdt je samen met deze teams bezig met het opzetten, door ontwikkelen en beheren 

van de functionele aspecten van de registraties en informatieproducten. Je onderhoudt nauwe 

contacten binnen en buiten de organisatie. In deze functie ben je afwisselend op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau werkzaam en ben je verantwoordelijk voor de regievoering en sturing aan de 

nauwe samenwerking met de dataverwerker. Onderdeel hiervan is het verkennen, uitwerken en 

doorvoeren van innovatieve oplossingen. Daarnaast mag je vanuit je MT rol bijdragen aan de 

ontwikkeling van de organisatie DICA in zijn totaliteit. Kortom; een brede, uitdagende en innovatieve 

rol!  

 

Profiel 

We zoeken een enthousiasmerende manager informatievoorziening die daadkrachtige 

managementvaardigheden combineert met executiekracht en technische kennis van data-architectuur,  

-integratie en -analytics. Je hebt aansprekende referenties met betrekking tot het aansturen van 

projecten en implementaties in relatie tot data gedreven organisaties. De manager die wij zoeken is 

resultaatgericht, nieuwsgierig, pragmatisch en heeft lef. Iemand die goed gedijt in een jonge kleinere 

organisatie waar nog niet alles geregeld is en waar je zelf mag meedenken met de brede ontwikkelingen 

en inrichting. In deze functie ben je verantwoordelijk voor strategie tot uitvoer en vind je hierin de juiste 

balans. Ben je bovendien een manager met een scherp analytisch vermogen, die het overzicht houdt, 

oog heeft voor de professionals, en hen coacht in hun persoonlijke ontwikkeling? Stuur dan je sollicitatie 

naar ons op!  

 

Als manager informatievoorziening breng je ook mee: 

 HBO of academisch werk- en denkniveau.  

 Tenminste vijf jaar leidinggevende ervaring in het aansturen en coachen van (agile) teams van 

hoogopgeleide professionals en het begeleiden van (cultuur) veranderingen.  

 Ruime aantoonbare ervaring en referenties met betrekking tot data architectuur, data-integratie en 

– analytics en jouw visie op de mogelijkheden en ontwikkelingen hierin.  

 Affiniteit met de zorg is een vereiste, kennis van actuele zorg-ontwikkelingen is een pré. 
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We willen graag benadrukken dat ook als je jezelf niet exact herkent in alle bovenstaande vereisten, je 

alsnog kunt solliciteren! 

 

Wat biedt DICA?  

DICA loopt voorop als het gaat om verbetering van de kwaliteit van zorg! Er zijn volop kansen en 

mogelijkheden voor je eigen groeipad in een cultuur van leren, samenwerken, fouten mogen maken en 

samen de schouders eronder zetten. DICA kent een informele werksfeer met een can-do mentaliteit, 

ondernemerschap en ruimte voor initiatief. Samen met enthousiaste en passievolle collega’s werk je in 

een unieke functie aan het managen van het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Verder biedt 

DICA een functie die ingeschaald is in FWG 75, conform de cao-ziekenhuizen, zijnde minimaal €5.454,-- 

en maximaal €8.291, -- op basis van 36 uur, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Informatie 
Meer informatie over DICA, de functie, profielschets en procedure? Lees dan het functieprofiel dat je op 

de website van Leeuwendaal kunt downloaden.  
De procedure wordt begeleid door Irene Vervelde, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke 

vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk 

Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00. 

 

Solliciteren 

Om te solliciteren, ga naar de website van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen 

zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een 

motivatiebrief.  

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op donderdag 5 januari 2023.  
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