
  
KWALITEITSCOORDINATOR / 

MET ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE TAKEN 

 

 
FUNCTIEOMSCHRIJVING  
 
Kun jij goed overzicht houden, heb je affiniteit met processen, ga jij voor kwaliteit, 
ben jij een flexibele administratieve duizendpoot en een actieve teamspeler?  
Dan zoeken we jou!   
 

Als kwaliteitscoördinator ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, adviseren 
en monitoren van de organisatie op het gebied van kwaliteit vanuit het 
kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015. 
 

Als ondersteuner ben jij verantwoordelijk voor een aantal processen binnen de 
diverse afdelingen van de organisatie. 

• Je rapporteert over de kwaliteitsperformance en levert een actieve bijdrage 
aan het implementeren en optimaliseren van het kwaliteitssysteem en het 
bewustzijn binnen de organisatie.   

• Je onderhoudt een intensieve relatie met de directie en het dual-management 
en ondersteunt hen met betrekking tot het kwaliteitsproces als adviseur.   

• Je geeft opvolging aan audits alsook de performance binnen de gestelde 
kaders. Uiteraard breng je dit soort onderwerpen naar voren in rapportages en 
brengt de relevante informatie in kaart.   

• Je registreert en geeft opvolging aan afwijkingen en verbetermogelijkheden die 
optreden in de verschillende processen in de regio.   

• Namens de organisatie vervul je een sleutelrol in het implementeren van 
kaders. 

• Dit allemaal doe je onder leiding van de directeur en de manager Zorg.   

 

FUNCTIE-EISEN  

• Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, ervaring opgedaan en aanvullende 
opleidingen gevolgd op het gebied van audits, kwaliteitszorg, relevante 
normeringen, inspecties en keuringen.   

• Je bent in staat op verschillende niveaus relaties op te bouwen en te 
onderhouden.   

• Je bent proactief en je kunt je nieuwe informatie snel eigen maken en deze 
effectief inzetten.   



 

 
 
 
 
 
WAT BIEDEN WIJ JE   
 
Persoonlijke begeleiding, vrijheid, afwisselend werk en een werkomgeving waar jouw 
mening telt. Je maakt bovendien onderdeel uit van een jonge en kleine organisatie 
en één van de meest innovatieve organisaties op het gebied van de verslavingszorg.  
Naast aandacht voor persoonlijke groei bieden we een goed salaris en aantrekkelijke 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar horen natuurlijk een laptop en telefoon bij. 
Maar ook een goede pensioenregeling, eindejaarsuitkering en diverse 
personeelsregelingen zoals een opleidingsplan en fietsplan. 
 
BEDRIJFSINFORMATIE   
 
Stichting De Stam is opgericht in 2014, een non-profit organisatie binnen de 
verslavingszorg met een breed en diep netwerk vol kennis en jarenlange ervaring. 
De Stam is gevestigd in Den Haag.  
 
Stichting De Stam richt zich op langdurig verslaafden aan drugs en alcohol, die 
besloten hebben met het gebruik te stoppen, die bij opname geen verslavende 
middelen meer gebruiken en niet in staat zijn abstinent te blijven zonder verblijf in 
een drugvrije woonomgeving met begeleiding en behandeling van de achterliggende 
problemen. 
 
De doelstelling van Stichting De Stam is cliënten intensief te begeleiden en te 
ondersteunen op alle leefgebieden (zie voor meer informatie www.destam.org de 
samenvatting van ons zorgprogramma op onze website) om cliënten zo goed als 
mogelijk in staat te stellen om zonder problemen op deze gebieden te functioneren 
en hierdoor weer op een positieve manier volledig te kunnen re-integreren in de 
maatschappij zonder afhankelijkheid van middelengebruik.  
 
Het dagelijkse team bestaat uit elf professionele medewerkers, waarvan een groot 
aantal ervaringsdeskundigen. Een open en transparante bedrijfscultuur staat hoog in 
het vaandel.  
 

CONTACTINFORMATIE   
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je CV (voorzien van een recente 
pasfoto)naar p.greijmans@destam.org. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Paul Greijmans via 06 – 24 13 26 88. 

http://www.destam.org/
mailto:p.greijmans@destam.org

