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Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen 

De Eerstelijnszone is een nieuwe Vlaamse structuur in zorg. Ze faciliteert – binnen een afgebakende 

regio - de netwerkvorming tussen de partners in gezondheidszorg, partners in welzijn en de lokale 

besturen. De burger en de mantelzorger, elk met zijn noden en vragen rond zorgondersteuning, 

nemen hierin een centrale plaats. Het is ons doel de zorg zo dicht mogelijk bij de zorgvrager te 

organiseren. Om ons netwerk in de Vlaamse Ardennen verder uit te bouwen, zoeken we twee 

medewerkers, die nauw zullen samenwerken en samen ongeveer 1,5 voltijds equivalent zullen 

uitmaken.  

Zoekt Medewerkers 

Coördinator (voltijds tot 80%) 

Boven alles ben je een netwerker en verbinder. Je activeert de partners in het netwerk en creëert de 

context waarbinnen onderling vertrouwen en samenwerking verder kunnen groeien.  

Je bent een beleidsdenker en projectwerker die het beleid mee vorm geeft en op een actieve manier 

vertaalt tot concrete projecten. Je brengt opportuniteiten, noden en trends in kaart. Van daaruit 

inspireer je, initieer je projecten en stimuleer je de zorgpartners om hierin hun rol op te nemen. Je 

bewaakt mee dat de actieplannen passen binnen onze visie en waardenkader. 

Je bent een procesbegeleider die het partneroverleg, projectgroepen, werkgroepen, … faciliteert en 

partners in een flow van co-creatie brengt. Je doet dit op een coachend-ondersteunende manier, 

zonder daarbij zelf noodzakelijkerwijs de inhoudelijke werking over te nemen. 

Als coördinator sta je ook in voor het financieel-juridisch aspect van de vzw en de coördinatie van de 

werking. Je rapporteert aan de voorzitter en het bestuur van de vzw. 

 

Stafmedewerker (halftijds tot 80%) 

Als stafmedewerker ondersteun je de coördinator in het realiseren van de beleidsvisie. Je staat mee 

in voor het organiseren en begeleiden van overleg en samenwerking tussen partners en neemt je rol 

op in het aansturen en ondersteunen van projecten en werkgroepen. 

Ook jij bent in de eerste plaats een netwerker, procesbegeleider en facilitator. Daarnaast sta je mee 

in voor de communicatie met onze partners. Dat communicatiebeleid zal je trouwens, samen met de 

coördinator, zelf mee vorm kunnen geven. 

 

Verwachting rond ervaring 

Je bent vertrouwd met de sector van gezondheid en welzijn, denkt vanuit het perspectief van de 

burger en hebt bij voorkeur al een netwerk in onze regio. Je kan een aantal jaar ervaring voorleggen,  
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zeker als coördinator en bent een vlotte schrijver, zeker als stafmedewerker. Je hebt een bachelor of 

masteropleiding in een menswetenschappelijke richting in brede zin.  

Ons aanbod 

We bieden jou een organisatie in volle opstart, waar je de ruimte krijgt om zelf mee vorm te geven 

aan de inhoud van je job. Waar je boeiende mensen ontmoet en voor een mooie maatschappelijke 

uitdaging staat: het samen organiseren van kwaliteitsvolle, geïntegreerde, betaalbare en 

toegankelijke zorg-op-maat in onze regio. De verloning volgt de barema’s van PC 331. 

 

Stuur je motivatie en CV naar ruth@netwerklevenseinde.be, ten laatste tegen 31 juli 2020. 

Uitnodigingen tot gesprek volgen vanaf de week van 10 augustus. Vergeet niet aan te geven of je 

eerder een voltijdse dan wel een deeltijdse job zoekt. 

Meer info over de ELZ op https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse-ardennen. 
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