HKA en 1ste LIJN AMSTERDAM zoeken een
PERIFEER ACCREDITATIE MEDEWERKER (PAM)
4 à 5 uur per week

De functie
Ben jij een praktiserend huisarts EKC met aantoonbare kennis
en vaardigheden op het gebied van organiseren van nascholing en het opzetten van kwaliteitsbeleid? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
De verantwoordelijkheden van de PAM zijn:
 Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid in de eigen regio.
 Meedenken en ontwikkelen van visie op kwaliteit.
 Coördineren en bewaken van kwaliteit verbeterende activiteiten in de regio.
 Bijhouden van kennis en vaardigheden.
 In samenwerking met 1ste lijn Amsterdam en de HKA de
behoeften van de huisartsen aan kwaliteit bevorderende
activiteiten vaststellen.
Het takenpakket van PAM bestaat uit:
 Het beoordelen van jaarplannen en jaarverslagen van
toets groepen.
 Het evalueren en beoordelen van activiteiten van toets
groepen.
 Het ondersteunen en coachen van EKC’en.
 Het stimuleren van opleiding van EKC’en oa door (mede)
organiseren van vervolgcursussen in de regio.
 Overzicht houden over de intervisie- en toetsgroepen in de
regio Amsterdam.
 Kwaliteit beoordelen van DTO’s.
 Overzicht houden over de kaderhuisartsen in de regio.
 Zo nodig verantwoording afleggen aan het cluster ABC1.
 Bijwonen van de landelijke PAM-bijeenkomsten (LINKH
overleg).
 Het accrediteren van regionale activiteiten van derden op
verzoek van 1ste lijn Amsterdam.
 Het visiteren van regionale activiteiten.
Wat breng jij mee?
Wij zoeken een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) met
aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van organiseren van nascholing en het opzetten van kwaliteitsbeleid.

We denken aan iemand met ervaring in en belangstelling voor
de kwaliteit van deskundigheidsbevordering voor en door
huisartsen. Iemand die inzicht heeft in verschillende vormen
van nascholing en op een enthousiaste manier EKC’en kan
begeleiden en inspireren om het jaarplan naar een hoger niveau te tillen.
Informatie
Wil je meer informatie over de functie of organisatie?
Neem contact op met Safira Quik (senior adviseur
1ste lijn Amsterdam), via: 020 – 34 45 709 of met
Ilona Statius Muller (bestuurslid HKA), via 06 – 520 575 18.
Wat bieden wij?
We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 4 à 5 uur
per week.
Vanuit 1ste lijn Amsterdam biedt een projectmedewerker ondersteuning aan de PAM. De projectmedewerker houdt zich
bezig met de afhandeling van interne en externe accrediteringsaanvragen en verzorgt grotendeels het administratieve
proces voor de PAM. De IA-06 taken worden uitgevoerd door
1ste lijn Amsterdam.
Solliciteren
Stuur je brief met motivatie en cv vóór 16 februari 2017 naar:
1ste Lijn Amsterdam
t.a.v. Safira Quik
s.quik@1stelijnamsterdam.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag
27 februari 2017
Na de sollicitatieprocedure zal de gekozen PAM door
1ste Lijn Amsterdam en de HKA worden voorgedragen aan
het Accreditatiebureau huisartsen (ABC1).
Zij nemen vervolgens een besluit over de benoeming.

