EMPACT! Collectief Empact Platform Chronic care


Verantwoordelijke EMPACT algemene projectcoördinatie
(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 en De Brug, dit onder de noemer ‘wvlzorgt’.
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U maakt deel uit van het integratieteam van het pilootproject geïntegreerde zorg voor
chronisch zieken EMPACT en staat samen met de huidige projectcoördinator in voor de
algemene project- en programmacoördinatie met elk duidelijk afgelijnde taakgebieden. Dit
omvat onder meer:
U initieert en coördineert binnen het pilootproject de verschillende initiatieven en vormt het
centrale aanspreekpunt;
U bent verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het project en identificeert ‘best
practices’ om zo vooropgestelde interventies/processen te implementeren;
U stuurt de kernwerkgroep verder aan en ondersteunt in de communicatie en in de opstart en
opvolging van werkgroepen en stuurgroepen in overleg met het integratieteam;
U informeert de beheersstructuur van het project over de voortgang van de acties en van de
resultaten van de lokale evaluaties ervan.
U informeert en inspireert alle partners binnen en buiten het consortium m.b.t. de verschillende
initiatieven;
U communiceert de verschillende initiatieven naar de bevolking;
U vertegenwoordigt het project ten opzichte van de overheden;
U coördineert en levert op een gestructureerde manier info aan die nodig is voor het
jaarverslag
en opdrachten vanuit de overheid;
U staat in voor de redactie van verslagen en rapporten;
U neemt deel aan nationale overleg-, vormings-, intervisiemomenten;
U verzamelt correcte en complete gegevens m.b.t. de vastgelegde indicatoren.
U rapporteert aan de kernwerkgroep EMPACT en de andere stakeholders van het
integratieteam om de projectdoelstellingen te behalen;
U identificeert eventuele problemen en rapporteert aan de Interadministratieve Cel Chronische
Ziekten.
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Uw profiel
●
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U bent in het bezit van het diploma van verpleegkundige (A1 of A2), diploma in het sociaal
werk, diploma bachelor/master in de logopedische wetenschappen of andere relevantie
opleiding binnen de gezondheidszorg;
U werkt nauwkeurig, correct en gestructureerd en hebt bij voorkeur ervaring met werken in een
projectmatige omgeving;
U bent een dynamische persoon met verantwoordelijkheidszin;
U communiceert vlot op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie, kan
vergaderingen leiden en durft contacten te leggen met andere stakeholders in eerste en
tweede lijn;
U kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een echte teamspeler;
U bent flexibel inzetbaar en kan op regelmatige basis vergaderen;
U kunt medewerkers en stakeholders aansturen, overtuigen en motiveren om de nodige
verwachtingen en het change management te realiseren;
U bent op korte termijn beschikbaar.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse functie aan tot 31 december 2021. U komt terecht in een dynamische
bedrijfscultuur met verschillende stakeholders binnen de gezondheids- en welzijnszorg. U staat mee in
voor het uitbouwen van een uniek project binnen Midden-West-Vlaanderen. We bieden u een
competitief salaris, afgestemd op de verantwoordelijkheden binnen de functie en uw ervaring,
aangevuld met extralegale voordelen.

Meer info?
Voor meer informatie over de functie-inhoud kan u terecht bij actiecoördinator Charlotte Libbrecht op
het nummer 051/23 74 67 of via charlotte.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.
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