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Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die vanuit een maatschappelijke opdracht  
organisaties in zorg en welzijn adviseert en ondersteunt het werken aan gezondheid en 
waardegedreven zorg. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en maken deel uit 
van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Daarnaast beschikt de organisatie over Proscoop Extra 
BV. Vanuit deze entiteit verrichten we opdrachten die niet onder de maatschappelijke 
opdracht van de ROS vallen.  
 
Wegens de doorontwikkeling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een: 
 

Manager met aandachtsgebied Innovatie en Kwaliteit  
24 tot 28 uur per week 

 
Wat worden jouw werkzaamheden?  
Als manager met aandachtsgebied Innovatie en Kwaliteit inspireer, coach en enthousiasmeer jij 
een deel van onze zelforganiserende, ondernemende gebiedsgerichte teams vanuit het principe 
van dienend leiderschap. Daarnaast heb jij een regio-overstijgende rol bij innovatie en kwaliteit. 
Jij managet, denkt en handelt samen met de adviseurs proactief op (kansen voor) bovenregionale 
innovatie. Dit doe je onder andere door het samenbrengen van ontwikkelingen en ervaringen bij 
samenwerkings- en verandervraagstukken in de regio’s. Je bent lid van het managementoverleg 
en werkt nauw samen met de manager met aandachtsgebied Bedrijfsvoering zodat onze 
organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd.  

Wat vragen we van jou? 
Je hebt een academische opleiding gevolgd aangevuld met meerdere jaren werkervaring, zowel 
als adviseur als leidinggevende. Het hebben van ervaring met innovatiemanagement, 
netwerkleiderschap en kwaliteitsmanagement is een pré. Je hebt ervaring met het uitvoeren en 
bewaken van kwaliteitsdoelstellingen. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en 
samenwerkingsvraagstukken in zorg, welzijn en sociaal domein. Je hebt een goed gevoel voor 
politiek-bestuurlijke processen. Je bent open en kunt het goede gesprek voeren.   
 
En verder: 

• Ben je initiërend, signalerend en verbindend; 

• Beschik je over een helikopterview en probleemoplossend vermogen; 

• Zie je mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen en diensten;  

• Beschik je over uitstekende communicatieve en samenwerkingsgerichte eigenschappen; 

• Passen kenmerken als inspirerend, overtuigend, doortastend, enthousiast, ondernemend 
en resultaatgericht bij jou;  

• Heb je een positieve instelling. 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een inspirerende werkomgeving, met interessante opdrachtgevers in het snel 
ontwikkelende zorglandschap. Je krijgt van ons ruimte voor zelfstandigheid en het nemen van 
initiatieven. De functie is in afwachting van de functiewaardering en is voorlopig ingedeeld in 
schaal 12 van de CAO huisartsenzorg. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van 1 
jaar, met mogelijkheden voor verlenging. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 

http://www.ros-netwerk.nl/


 

Informatie: De uitgebreide functiebeschrijving van deze functie kun je hier vinden. Je kunt ook  
bellen met Arie Jongejan, directeur-bestuurder, 06-13603745 voor meer informatie. Heb je 
interesse in deze functie, stuur dan je motivatie en cv vóór 15 oktober naar Proscoop, e-mail: 
hrm@proscoop.nl (o.v.v. vacature manager met aandachtsgebied innovatie en kwaliteit).  De 
eerste gespreksronde vindt plaats op 19 of 20 oktober 2021 en de tweede op 25 of 26 oktober 
2021 op ons kantoor in Zwolle.   
 

https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/20210928-FUBE-Manager-met-aandachtsgebied-IK.pdf
mailto:hrm@proscoop.nl

