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Vacature projectcoördinator – pilootproject Geïntegreerde Zorg 

 

 
Er is nood aan veranderingen in de organisatie van de chronische zorg om performante antwoorden te geven 
op de toekomstige uitdagingen: toename van chronisch zieken, toename van complexe multimorbiditeit, en 
toename van de kosten versus beperkte beschikbare middelen. Het Vlaamse en federale beleidsniveau zijn zich 
bewust van de noodzaak om op dit vlak nieuwe en grotere initiatieven te nemen. Om die reden is na de 
Interministeriële Conferentie (2015) een oproep naar pilootprojecten geïntegreerde zorg voor een betere 
gezondheid gelanceerd. De Brug is één van de 14 weerhouden initiatieven in België.  

Ruim 100 organisaties en professionele zorg- en hulpverleners willen door middel van een vlotte samenwerking 
en het gezamenlijk uitvoeren van een veranderplan bijdragen aan een meer geïntegreerde en persoonsgerichte 
zorg in de regio Kortrijk – Menen.  

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het verandertraject. Je 
regisseert de samenwerking tussen gezondheidsprofessionals en tracht fragmentatie van zorg om te buigen 
naar integratie van zorg. 

Functiebeschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor de operationele aansturing binnen het pilootproject die leidt tot de integratie 
van zorgverlening aan rechthebbenden op niveau van de individuele zorgverlening, van het professionele 
aanbod, van organisaties binnen het netwerk, en van ondersteunende systemen. 

Je functioneert onafhankelijk en neutraal ten opzichte van de partners: de coördinator behartigt de belangen 
van het pilootproject in zijn geheel. 

Profiel 

Overeenkomstig de beschrijvingen in de Gids voor pilootprojecten beschik je over volgende 
beroepscompetenties:    

 Kennis van de pilootzone is een pluspunt; 

 Kennis van de organisatie en financiering van gezondheidszorgsector; 

 Financieringstechnieken; 

 Interesse in e-health en mobile health toepassingen; 

 Projectmanagement – Kwaliteitsevaluatie; 

 Equity en privacy 

 Je hebt leidinggevende capaciteiten 

 Kennis over change management en je kan dit toepassen; 

 Presentatie- en vergadertechnieken; 

 Redactie van verslagen en rapporten; 

 Luistervaardigheid; 

 Bemiddelingstechnieken om te komen tot een consensus. 

Aanbod 

 Een maatschappelijk relevante job. 

 Contract bepaalde duur (4 jaar) – detachering is mogelijk. 

 Een competitief loon. 

 Jobtime is bespreekbaar. 

 Tewerkstelling: regio Kortrijk 

Contactpersoon 

Je kan je CV en motivatiebrief mailen tot en met 19 maart 2018. 
Sammy Decoene (W13) – sammy.decoene@welzijn13.be – 0499 77 90 76 
 
Meer informatie: http://www.welzijn13.be/zorg/debrug 
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