
 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef is een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis dat warme 
zorg en behandeling op maat biedt aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. 

Dit doen onze 600 competente en contente medewerkers elke dag met hart en ziel. 
We zetten actief in op expertise, patiënten- en familieparticipatie, vermaatschappelijking en samenwerking met 

onze Limburgse ggz-partners. 
De systematische verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid is een strategische prioriteit. 

 
 

 

 

  

Om onze organisatie naar een 2de succesvolle accreditatie te begeleiden zoeken we een enthousiaste  
 

Kwaliteitscoördinator  
 

Jouw opdracht:  
Als Stafmedewerker Kwaliteit rapporteer je aan de Algemeen directeur:  

▪ Je werkt in nauw overleg met directie en management het kwaliteitsbeleid verder uit en bereidt onze 
organisatie voor op het 2de Qualicor-accreditatietraject (juni 2023).    

▪ Je voert interne audits uit en je ondersteunt medewerkers bij het verder zetten van de veiligheidsrondes. 
▪ Je coördineert de meting van kwaliteitsindicatoren(oa VIP²): je maakt grondige analyses van de 

resultaten, je zorgt voor heldere rapportages en duiding en detecteert verbeterkansen. 
▪ Samen met de betrokken applicatiemedewerker, beheer je het indicatorendashboard, het 

incidentmeldsysteem en het documentbeheersysteem (Zenya, Infoland).  
▪ Je voert samen met de teams prospectieve en retrospectieve risicoanalyses uit. 
▪ Je analyseert met de betrokkenen (ernstige) patiëntveiligheidsincidenten.   
▪ Je draagt de kwaliteitscultuur verder uit en ondersteunt teams in verbeterinitiatieven en de borging 

ervan. 
▪ Je volgt het FOD-contract kwaliteit & patiëntveiligheid en de rapporten van de Zorginspectie mee op en 

zorgt mee voor de nodige voorbereiding en rapportage. 
 
Wij vragen:  

▪ Je beschikt over een masterdiploma en je hebt ervaring met kwaliteit in de gezondheidszorg.   Je bent 
gedreven en hebt een passie voor kwaliteitsvolle zorg: kwaliteits- en accreditatiesystemen, beleidsplannen 
en indicatoren zijn je vertrouwd. 

▪ Je bent pragmatisch, resultaatsgericht en sterk in het projectmatig werken. 
▪ Je bent analytisch ingesteld en werkt graag met indicatoren en dashboards. Rapporteringssystemen zijn je 

gekend, je bent handig met excel en je hebt de nodige statistische kennis. 
▪ Je bent sterk in multidisciplinaire samenwerking en je kan collega’s begeleiden in analyses en 

verandertrajecten. 
▪ Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling vlot en helder.  Je presentaties zijn overzichtelijk, to the 

point en inspirerend.  
 
Wij bieden:  
Wij bieden je een boeiende functie in een fijne en warme werkomgeving waarin expertise én kwaliteit centraal 
staan.  Je kan rekenen op een marktconforme IFIC-verloning waarbij jouw relevante ervaring een rol speelt, een 
filevrije werkomgeving en mooi pakket aan verlofdagen.  
 
Interesse ?   
Mail jouw motivatiebrief & CV naar Ann Jamoul, HR Manager.  Voor bijkomende inlichtingen kan je bij haar 
terecht op het nummer 089/50.91.11 of via mail  ann.jamoul@mc-st-jozef.be 
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