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Actiecoördinator (m/v)  

Empact is 1 van de 12 pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken dat uitgerold wordt 
met  verschillende acties over een looptijd van 4 jaar in Midden-West-Vlaanderen. Elk project is het 
resultaat van  een nauwe samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in samenwerking 
met de  verschillende overheden. De bedoeling van deze 12 projecten is om de zorg voor mensen met 
een chronische  aandoening beter te stroomlijnen, zorgverleners en -instellingen beter te laten 
samenwerken rond en met de  patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere 
levenskwaliteit. Een verhoging van de  werktevredenheid en een daling van de gezondheidskost zijn 
eveneens belangrijke kernpunten.  

Naast het project empact zijn er in West-Vlaanderen nog 2 andere pilootprojecten rond chronische zorg, 
nl. De  Koepel (SIBE) en De Brug, dit onder de noemer ‘wvlzorgt’.  

Om ons team te vervolledigen zijn we op zoek naar een actiecoördinator om onze acties concreet uit te 
rollen  en te coördineren. De acties bevatten volgende thema’s: mentaal welbevinden, bewegen, gezonde 
voeding, gezondheidsvaardigheden en goed medicatiegebruik. 

De functie  

Als actiecoördinator maak je deel uit van het integratieteam van het pilootproject empact. Je 
takenpakket als  actiecoördinator omvat onder meer het volgende:  

- je initieert, implementeert en coördineert jouw actie(s) binnen de empact-regio in het kader van 
de  interdisciplinaire samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren;  

- je vormt, begeleidt en evalueert mogelijke actiecoaches die jouw actie in de praktijk uitrollen; ∙ je 
bent het eerste aanspreekpunt van betrokken actiecoaches en actoren;  

- je pleegt overleg met, informeert en geeft verantwoording aan de beheersstructuur van het 
project over  de voortgang van je actie(s) en van de lokale evaluatie(s) hiervan;  

- je overlegt op regelmatige basis met de andere actiecoördinatoren en de projectcoördinator; ∙ je 
levert op een gestructureerde wijze info aan die nodig is voor het jaarverslag in overleg met 
de  actiecoach(es);  

- je volgt nationale overleg-, vormings-, intervisiemomenten op indien relevant;  
- je staat in voor de redactie van verslagen en rapporten binnen je eigen actie;  
- Je biedt eventuele administratieve ondersteuning op algemeen projectniveau. 

Je profiel  
- je bent agogisch geschoold (minimaal een bachelordiploma).  Ervaring en/of affiniteit met de 

gezondheidszorg is een must. 
- je hebt een uitgesproken interesse en expertise in 1 of meerdere vernoemde domeinen; 
- je werkt nauwkeurig, correct en gestructureerd en kan bij voorkeur terugvallen op ervaring met 

werken  in een projectmatige omgeving;  
- je bent dynamisch en je motivatie werkt aanstekelijk;  
- je kunt medewerkers en stakeholders aansturen, overtuigen en motiveren om de nodige 

verwachtingen  en het changemanagement te realiseren;  
- je hebt ervaring in de eerstelijnszorg;   
- je kan vlot werken met Microsoft Office;  
- je bent flexibel inzetbaar en kan op regelmatige basis vergaderen;  
- je beschikt over de nodige presentatievaardigheden om je actie toe te lichten op diverse bijeenkomsten; 
- je bent op korte termijn beschikbaar. 

 



    empact collectief empact platform chronic care 

 

  Pagina 2 van 2 

 

Aanbod  

We bieden een contract via één van onze partners, vzw Logo Midden-West-Vlaanderen, van bepaalde 
duur tot eind 2022 met kans op verlenging.  

De jobtime is bespreekbaar, minimum 0.5 FTE met mogelijkheid tot 1 FTE.  
Je komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur met verschillende stakeholders  binnen de 
gezondheids- en welzijnszorg.  Je krijgt een boeiende en afwisselende job en wordt opgenomen in het 
team van Logo Midden-West-Vlaanderen in het kader van de inhoudelijke begeleiding.  Je staat mee in 
voor het uitbouwen van een uniek project binnen  Midden-West-Vlaanderen.   

Je wordt bezoldigd volgens barema B1c PC 331.  Je tewerkstellingsplaats is Roeselare. 

Meer info?  

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij projectcoördinator Annelies Morent op 
het  nummer 051/23 76 77 of via empact@wvlzorgt.be.  

Geïnteresseerd?   

Bezorg ons uw motivatiebrief en CV via empact@wvlzorgt.be.  

De selectie bestaat uit een screening op basis van CV en een selectie-interview.  

Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
 


