Afstudeeropdracht afdeling IT
Qualizorg gelooft in een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Met gebruiksvriendelijke
en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht in data aan zorgverlener, patiënt en maatschappelijke
belanghebbenden.

Wat ga je doen?
Als afstudeerder wil de afdeling IT je graag (in samenspraak met Qualizorg) de keuze geven uit twee
verschillende opdrachten voor je afstudeerscriptie:
1. Qualizorg en Blockchain
Hoe kan een blockchain Qualizorg helpen, hoe past het in ons landschap, maar ook hoe kunnen we dit
implementeren in het dataweb van Qualizorg (het dataweb bestaat uit: klanten, stakeholders, leveranciers,
overheid, belangenorganisaties, etc.) belangrijk hierbij is de haalbaarheid, maar ook de actuele regels m.b.t.
AVG/GDPR. Qualizorg wil graag veel van haar kennis en ervaring delen, echter zijn hier regels aan
verbonden. Het speelveld binnen deze opdracht is complex. We verwachten een voorstel en plan voor een
praktisch vervolg. We verwachten niet direct een werkende oplossing.
Of
2. Qualizorg speelt vaak een rol als databroker
In de 10 jaar die Qualizorg bestaat is er veel opgebouwd en geleerd. Qualizorg wil het verkrijgen van inzicht
en mogelijk delen van dat inzicht nog beter en slimmer gaan inzetten. Hierbij zou een datawarehouse en/of
“light weight” Big data initiatief een mogelijkheid kunnen zijn. Je onderzoekt de best passende techniek in
verhouding tot de huidige mogelijkheden, maar kijkt hierbij ook naar de toekomst. Vooral door de
complexiteit van de inhoud, verwachten we een voorstel en plan voor een praktisch vervolg. We
verwachten niet direct een werkende oplossing.
Wat breng je mee?
▪ Je volgt een HBO of universitaire opleiding, richting IT of je hebt affiniteit met IT;
▪ Je bent analytisch sterk;
▪ Je hebt kennis van de hedendaagse technieken en je kunt de vertaalslag maken naar de praktijk;
▪ Neemt eigen initiatief maar weet ook in teamverband te werken;
▪ Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
▪ Je bent een teamspeler, hebt een afspraak is afspraak mentaliteit en bent doelgericht.

Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige afstudeeropdracht in een dynamische omgeving met een mooie mix van collega’s die met veel
passie en betrokkenheid dagelijks haar doelen nastreven. Binnen Qualizorg is er ruimte voor eigen initiatief en
goede ideeën. En als jij wilt leren en je wilt ontwikkelen, staan wij voor je klaar om je daarbij te helpen en
ondersteunen.

Word jij onze nieuwe afstudeerder?
Zie jij een match en lijkt het je leuk om het Qualizorg-team te komen versterken? Stuur dan je motivatiebrief en
cv naar sollicitaties@qualizorg.nl t.a.v. Martijn Nieuwenhuis, VP IT, Services & Support.

