
 

Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke evolueerde sinds 1957 van een sanatorium naar een eigentijds 

revalidatieziekenhuis met een professionele omkadering.  

In deze zorgsetting aan zee worden patiënten met een complexe revalidatienood behandeld. Dit kan zowel tijdens een 

revalidatieverblijf als op ambulante basis. Tevens bestaat de mogelijkheid om op de raadpleging te komen bij diverse 

artsen-specialisten. 

Alle patiënten worden holistisch benaderd a.d.h.v. een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak. Daarbij wordt steeds 

zowel aandacht besteed aan medische en functionele aspecten als aan sociale en psychologische aspecten.  

 

Voor het team van beleidscoördinatoren kijken we momenteel uit naar een  

een kwaliteitscoach (M/V) 

Je job 

- Je zet je schouders onder kwaliteitsverbetering. Je gaat op zoek naar gepaste methoden en instrumenten 
hiervoor en verspreidt ze onder alle betrokkenen. Je zet hiervoor vormingen op en ondersteunt bij de 
implementatie en het gebruik. 

- Je staat in voor de kwaliteitsbewaking door het opvolgen van incidenten en klachten, audits en indicatoren. Je 
voert indien nodig diepgaande analyses uit. 

- Je bent dé contactpersoon inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Je volgt alle ontwikkelingen op binnen het 
vakgebied en informeert hieromtrent alle belanghebbenden. 

- Je adviseert en coacht projectteams. 
- Je werkt samen met de diverse medewerkers en artsen bij het voorbereiden en opmaken van visienota’s, 

beleidsplannen en jaarverslagen omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid. 
 

Wat we van jou verwachten 

- Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in de verpleegkunde, in een paramedische functie, 
ziekenhuiswetenschappen of management en beleid in de gezondheidszorg, aangevuld met een bijkomende 
relevante opleiding gericht op kwaliteitszorg. 

- Ervaring in de zorgsector is een pluspunt. 
- Bij voorkeur heb je ook ervaring in een coachende rol. 
- Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn je tweede natuur geworden. 
- Je bent niet alleen een denker maar ook een doener, die kwaliteitsconcepten kan uitdragen op de werkvloer. 
- Zelfstandig werken en samenwerken, zaken organiseren en prioriteiten stellen, zit je in het bloed 
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een gezonde dosis overtuigingskracht. 
- Om resultaten te behalen, ga je op een gestructureerde en planmatige manier te werk en daarbij houd je 

rekening met de impact op de hele organisatie. 
- De courante Office-toepassingen (o.a. Word, Excel en PowerPoint) hebben voor jou geen geheimen. 
- Je kan je volledig herkennen in volgende kernwaarden: klantvriendelijkheid, empathie en integriteit 

 

Wat we je kunnen aanbieden 

- We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s én met 
overname van relevante anciënniteit. 

- Je gaat aan de slag in een boeiende en gevarieerde functie met motiverende uitdagingen. 
- Je krijgt de kans om inzake revalidatie, een toekomstgerichte sector, je stempel te drukken. 
- Je komt terecht in een volledig vernieuwd ziekenhuis op mensenmaat, met een goede sociale dialoog. 
- Je krijgt een unieke werkomgeving met zicht op zee. 
- We zorgen voor een aangenaam werkklimaat, dat je voluit de kans geeft om initiatief en verantwoordelijkheid te 

nemen. 
- Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en ontplooien door vorming te volgen. 
- We voorzien de klassieke vergoeding voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. 
- Er is gratis parkeergelegenheid. 
- Je kan lekker eten op het werk tegen een zeer gunstige prijs. 
- Je kan aansluiten tegen een aantrekkelijk tarief bij onze collectieve hospitalisatieverzekering. 

 
 



 

Interesse? 
 

Neem een kijkje op www.kei.be en overtuig jezelf! 
 
Solliciteren 
 

- Mail je CV en motivatiebrief door naar de beleidscoördinator HR, caroline.verplancke@kei.be.  
- Voor bijkomende vragen omtrent de jobinhoud kan je eveneens contact opnemen met Gerd Callewaert, adjunct 

algemeen directeur, via het nummer 058/221672 

http://iprova.keigrp.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d210f2a2-5ead-45c0-aa39-1fba33aa3cd1
http://iprova.keigrp.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=84da89e4-0736-42af-b268-cf041654cfa1

