
 

PeriScaldes  

In Zeeland boven de Westerschelde zijn twee organisaties actief in de eerstelijns- (huisartsen)zorg: de 
Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes. De ZHCo en Coöperatie PeriScaldes 
zijn voornemens om medio 2020 te gaan fuseren. De missie van de nieuwe organisatie is het 
faciliteren, organiseren en innoveren van huisartsenzorg en daaraan gekoppelde eerstelijnszorg, van 
goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners, gericht op alle 
mensen in Zeeland. Met als doel: de versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de 
daaraan gekoppelde eerstelijnszorg om zo onze visie en missie te verwezenlijken. De nieuwe 
organisatie wordt een duidelijk aanspreekpunt in het werkgebied en stuurt ook op grote regionale 
vraagstukken.    
 

Wil je een dynamische en afwisselende functie binnen een professioneel team van 

enthousiaste collega’s waar eigen initiatief en ambitie wordt toegejuicht?  

Dan ben jij de collega die we zoeken voor de functie van: 

Een Beleidsmedewerker/ kwaliteitscoördinator met als 
aandachtsgebied (Jeugd) GGZ voor 24 uur per week 

 

Je functie 

Als kwaliteitscoördinator werk je samen met een team aan de ontwikkeling, 

implementatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid, (jeugd-)GGZ in het bijzonder. 

Zwaartepunt van jouw werkzaamheden zullen liggen in het ontwikkelen, implementeren 

en onderhouden van de inhoudelijke aspecten van de eerstelijns (jeugd-)GGZ met de 

huisartsenpraktijk als vertrekpunt. Daarbij initieer je - en coördineer je de samenwerking 

tussen ketenpartners  en draag je zorg voor de borging en het monitoren van de 

gemaakte samenwerkingsafspraken. Je denkt mee en doet voorstellen voor 

ontwikkelingen en wijzigingen op strategisch en inhoudelijk niveau. Je werkt in deze 

functie nauw samen met de werkgroep GGZ en de manager EGZ van de ZHCo (ZHCo-

EGZ is de werkgever van een deel van de POH-GGZ werkzaam in ons werkgebied).   

 

Je profiel 

Je hebt een relevante HBO+/WO opleiding. Je bent iemand die in staat is inhoudelijke 

ontwikkelingen te initiëren en vorm te geven, samenwerking te coördineren- en een 

netwerk op te bouwen en te onderhouden. Naast relevante werkervaring, is kennis van 

de (jeugd-)GGZ in het algemeen, eerstelijns GGZ en POH-GGZ in het bijzonder is een 

pré. 

Je hebt een energieke uitstraling, bent volhardend en gericht op het behalen van 

doelstellingen. Je bent in staat tegenstellingen te overbruggen en je bent in staat goed 

op te komen voor de belangen van de eerste lijn. Daarbij werk je tactvol en kun je goed 

luisteren en communiceren.  
 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende en afwisselende functie met de eerstelijn als werkveld en alle daarbij 

horende dynamiek. Je gaat deel uitmaken van een leuk, klein team en hebt veel eigen 

inbreng. Beloning vindt plaats volgens de Ziekenhuis CAO, FWG: 50-55 en is afhankelijk 

van opleiding en ervaring. Het gaat om een functie van 24 uur per week van vooralsnog 

één jaar. De werkzaamheden vinden plaats in ons hoofdkantoor te Middelburg. 

 

Je reactie 

Woon je in ons werkgebied? Ben je flexibel en ook 's avonds wel eens beschikbaar? Kun 

je zo spoedig mogelijk aan de slag? Dan zien we je reactie graag tegemoet.  

Stuur je motivatie en cv vóór 6 januari naar PeriScaldes, t.a.v. Maria van der Sluis, via 

info@periscaldes.nl. 

De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden op 14, 16, 20, 21 januari 2019 (met 

eventueel een tweede ronde op 23 januari). Voor informatie over deze functie kun je 

contact opnemen met Maria van der Sluis, via 06 2415 1893. Bij gelijke geschiktheid 

gaan interne kandidaten voor. 


