
 
 
 

Kwaliteitsadviseur 
Wil jij samen met de zorgprofessionals werken aan de kwaliteit van zorg voor Utrechtse kinderen, jongeren 

en gezinnen? Heb je een visie op kwaliteit die aansluit bij de werkwijze van KOOS en de manier waarop we 

georganiseerd zijn? We ontmoeten je graag en onderzoeken samen hoe we deze functie verder kunnen 

vormgeven. 

Wat ga je doen? 

Wij zijn een jonge netwerkorganisatie die sinds 2020 verantwoordelijk is voor alle specialistische jeugdhulp in het 

westelijk deel van de gemeente Utrecht. Bij KOOS werken zorgprofessionals vanuit teams en locaties in de wijk. 

Daarnaast is er een team dat zich richt op Bedrijfsvoering, Innovatie en Strategie; Kwaliteit is hier onderdeel van. 

Vanwege de doorontwikkeling van onze organisatie is deze functie nog niet in beton gegoten. Je vindt het 

interessant om vanuit jouw kennis en ervaring met betrekking tot advisering en implementatie van kwaliteitsbeleid 

hier met ons verder invulling aan te geven. De volgende werkzaamheden zien we in ieder geval als onderdeel 

daarvan. 

 Je hebt een visie op kwaliteit die aansluit bij de werkwijze van KOOS en de manier waarop we 

georganiseerd zijn. 

 Je bent in staat om mee te ontwikkelen en weet daarbij het thema Kwaliteit verder neer te zetten binnen 

de complexe context van een netwerkorganisatie en transformatie opgave , in samenwerking met 

Communicatie,HR en teamleiders. 

 Je hebt een advies- en implementatie rol met betrekking tot toepassing van de AVG, privacy vraagstukken 

en het professioneel statuut en hebt een toetsende rol met betrekking tot gebruikte systemen en 

procedures binnen KOOS. 
 Je houdt je bezig met de kwaliteitscyclus binnen KOOS en geeft advies over kwaliteit- en 

veiligheidsthema’s. Je verzamelt met dat doel gegevens en je analyseert ze. Je signaleert knelpunten en 

lost deze op of komt met verbetervoorstellen. 

 Je biedt ondersteuning bij (informele) klachten en incidentmeldingen, rapporteert deze, koppelt resultaten 

terug en verbindt deze met de praktijk. Je ontwikkelt daarbij een proces om te leren van klachten en 

incidenten. 

 Je bent betrokken op het versterken en vernieuwen van clientparticipatie en het verder integreren hiervan 

binnen het primair proces. 

Daarbij werk je zelfstandig en speel je flexibel, creatief én sensitief in op verschillende vragen en situaties. Je 

beschikt over een probleemoplossend vermogen en kunt handvatten geven in de vertaling naar concreet handelen. 

Je signaleert relevante (externe) ontwikkelingen en geeft (on)gevraagd advies. Je weet de juiste personen te 

betrekken bij overstijgende vragen en/of problemen. 

Wat neem je mee? 

 Je hebt relevante werkervaring in de (jeugd)zorg. 

 Je hebt kennis van ontwikkelingen, regelingen en wet- en regelgeving in het vakgebied en de praktische 

toepasbaarheid binnen de jeugdzorg. Je hebt kennis van (bedrijfskundige) processen binnen de 

ambulante gespecialiseerde jeugdhulpverlening en de daarbij behorende risico’s. Je weet deze kennis te 

vertalen de uitvoeringspraktijk van KOOS, passend bij onze opgave en leidende principes. 

 Je bent zelfstandig én samenwerkingsgericht, een kritische denker én resultaatgerichte doener. 

 Je bent integer, flexibel en hebt overtuigingskracht. 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 

 Je bent beschikbaar voor 24 uur per week 

Wat krijg je van ons? 

 Een interessante functie binnen een maatschappelijk relevante organisatie met korte lijnen en 

gemotiveerde collega’s 

 Ruimte voor flexibele werktijden (bv 3x8 of juist 4x6) 

 De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken in combinatie met een leuke werkpl ek bij de 

Jaarbeurs Innovation Mile of één van onze locaties 



 
 
 

 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij één van de initiatiefnemers; uitgangspunt is een bij jouw 

kennis en ervaring passend salaris (schaal 10 cao Jeugdzorg) en overige arbeidsvoorwaarden conform 

betreffende cao 

Netwerkorganisatie KOOS 

KOOS Utrecht is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké. Wij zijn de 

netwerkorganisatie die sinds 2020 verantwoordelijk is voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van 

de stad Utrecht. 

Bij KOOS werken we met een mix van professionals vanuit een Buurtgericht-Ambulant-Specialistisch-Expertise 

team (BASEcamp). Vanuit deze multidisciplinaire teams in de wijk pakken de professionals alle vraagstukken 

rondom aanvullende specialistische jeugdhulp op. 

KOOS is een vereniging met een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin alle initiatiefnemers vertegenwoordigd 

zijn, en een éénhoofdig bestuur. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de opgave & organisatie 

KOOS. De Gemeente Utrecht is opdrachtgever van KOOS. De initiatiefnemers zijn arbeidsrechtelijk werkgever. 

Interesse? 

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Erik Klaassen 06-82822569 of Marije IJsseldijk-
Ludikhuize 06-82819435. 
Ben je direct al enthousiast? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie vóór vrijdag 28 oktober 2022 via 
vacature@koosutrecht.nl. Gesprekken staan gepland op vrijdag 4 november 2022. 
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