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Zoek jij naar een functie waarin je je samen met veel partners inzet voor de verbetering van 

de kwaliteit van de dienstverlening en zorg- en/of bedrijfsprocessen in de huisartsenzorg? 

Lees dan verder! Wij zoeken een  
  

Adviseur Beleid en Kwaliteit 

   voor 28 uur – 38 uur per week  

FEA/CHPA: samen voor toekomstbestendige huisartsenzorg 

FEA/CHPA ondersteunt de huisartsen in de regio Almelo en omstreken. CHPA staat voor 

Centrale Huisartsenpost en FEA voor Federatie Eerstelijnszorg Almelo. CHPA is de Centrale 
Huisartsenpost Almelo voor medische klachten met spoed. Federatie Eerstelijnzorg Almelo 

en omstreken (FEA) faciliteert huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars in de regio bij 

het verlenen van goed afgestemde zorg aan de patiënt. Samen werken wij voor de 
huisartsenzorg in de regio Almelo en omstreken: Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen, 
Twenterand , Vroomshoop/Den Ham en Wierden. 

FEA en CHPA hebben een gezamenlijke directie, bestuur en Raad van Commissarissen. We 

werken samen in een overzichtelijk en hecht team. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar altijd 

vanuit passie voor het werk. Twentse nuchterheid, betrouwbaar, aanpakken, 
professioneel en voor elkaar klaar staan: dat typeert ons.  

We werken samen met de andere huisartsenorganisaties in de regio binnen 

HuisartsenZorg Twente. Wij staan samen voor toekomstbestendige huisartsenzorg in 
Twente. Dat doen we door de Twentse huisartsen te ontzorgen. Zo hebben zij meer tijd 

voor het leveren van zorg aan de patiënt. We creëren door goede ondersteuning een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) huisartsen en hun teams in Twente. We 
staan voor kwaliteit, transparantie, professionaliteit en ondernemerschap. We geloven in 
de meerwaarde van verbinding en samenwerking. 

Wat ga jij doen?  

Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) management, directie en bestuur. In de functie van 

Adviseur Kwaliteit en Beleid ben je vooral bezig met het initiëren, ontwikkelen en 
uitvoeren van (beleids-)projecten. Die projecten gaan over optimalisatie van de 

dienstverlening en kwaliteitsverbetering van zorg- en/of bedrijfsprocessen en je neemt 

actief deel aan innovatieprojecten. Je maakt projectvoorstellen en businesscases. Je 
vervult diverse rollen binnen projecten; de ene keer ben je deelnemer en de andere keer 

leidt je het project. Je schrijft projectvoorstellen en businesscases. Je initieert en (mede) 
ontwikkelt passende scholing bij relevante thema’s voor zorgprofessionals. 
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Jouw specifieke aandachtsgebied is ouderenzorg. Je weet als geen ander dat ouderenzorg 

een uitdaging is in deze tijd en een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Je hebt 
veel contact met bijvoorbeeld de praktijkondersteuners ouderenzorg (POH-O) en de 

kaderhuisartsen. Maar ook met ketenpartners, zoals VVT-instellingen, wijkverpleging en 

afdelingen sociaal domein van de diverse gemeenten. Uiteraard werk je ook volop samen 
met de collega’s bij de andere huisartsenorganisaties in Twente op diverse thema’s 

(bijvoorbeeld beleid, kwaliteit, innovatie, scholing en ICT). Kortom: samenwerken is erg 

belangrijk.     

Je vertegenwoordigt FEA/CHPA (of - in overleg met je collega’s - HuisartsenZorg Twente) in 

relevante landelijke werkgroepen en commissies waardoor je mede richting geeft aan 

landelijke ontwikkelingen. Voor de uitoefening van je werkzaamheden is het belangrijk dat 

je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg en dat je een 
natuurlijke interesse hebt voor maatschappelijke thema’s.  

Jij hebt   

• al een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van kwaliteit en beleid  
• een HBO+ opleiding in een relevante richting (huisartsenzorg/gezondheidszorg) 

• bij voorkeur ervaring in projectmatig werken en kennis van organisatiekunde en 

veranderkunde 
• kennis van relevante wet- en regelgeving  

• analytisch vermogen, flexibele adviesvaardigheden en je creëert in je adviesproces 

intern en extern draagvlak  

• goed kunnen werken met Excel 

• een vlotte pen. Je schrijft gemakkelijk en goed. Je hebt oog voor stijl, taalgebruik en 

eenduidigheid in communicatie  
• een gezond verstand, humor en lef en weet je adviesrol goed neer te zetten. 

Jij bent 

• een verbinder, een netwerker, gemakkelijk in contact  

• zelfstandig en signaleert kansen voor de organisatie.  

• je bewust van de manieren waarop je invloed kunt uitoefenen op diverse niveaus om 
een resultaat te bereiken 

• tactisch, omgevingsbewust en organisatiesensitief en kunt verschillende belangen 

samenbrengen en weerstand overbruggen 

• empathisch, kunt je goed inleven  
• gemakkelijk in contact, verbindend en klantgericht. 

• accuraat, doortastend, actief en gestructureerd. 
• een aanpakker met een creatieve en pragmatische insteek. 
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Wat krijg je  

• een superinteressante baan in een stimulerend, dynamisch werkveld  

• ruimte om jezelf te ontwikkelen en je eigen stempel te drukken 

• samenwerken met veel verschillende professionals binnen en buiten de organisatie. 

• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, duur 1 jaar, mogelijkheid tot 
verlenging. 

• salaris tussen € 3.712 en € 4.744 bij een fulltime dienstverband (schaal 9 – cao 
huisartsenzorg)  

Solliciteren   

Als je denkt dat je qua ervaring nog niet volledig in het plaatje past, maar wel enthousiast 

bent dan kun je gerust reageren. Als wij iets in jou zien, dan geven wij je graag de ruimte 
om ‘in de functie’ te groeien.  

De sollicitatieprocedure is uitbesteed aan bureau Scoop - HRM 

Reageren kan tot en met  4 april 2022 via w.blom@scoop-hrm.nl 

Wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Janke Snel, algemeen directeur van de 
CHPA/FEA via  j.snel@fealmelo.nl  of via telefoonnummer 088-5880533 (secretariaat).   

De gesprekken zijn gepland op 13 en 22 april.  

We kijken uit naar je komst!  
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