
   

 

Binnen de zorgregio Tienen wordt ingezet op het uittekenen van een ambitieus verandertraject dat 
de  zorg voor chronisch zieken ingrijpend zal beïnvloeden (zie ook nationaal plan ‘pilootprojecten 
geïntegreerde zorg’) . Het uiteindelijke doel is een betere, meer geïntegreerde zorg voor alle personen 
met een (kwetsbaarheid voor) chronische ziekte, met speciale aandacht voor personen in 
(kans)armoede. Voor dit project is een integratiemanagement onontbeerlijk om het vertrouwen 
tussen de partners verder te doen groeien, changemanagement en ontschotting mogelijk te maken. 

 Coördinator – projectmanagement  
    Deeltijds- 70% 
 

Opdracht   

 Verbindingen maken en relaties onderhouden met stakeholders, realiseren van synergieën 

tussen  acties, zorgen voor draagvlak en vertrouwen.   

 De stuurgroep informeren over de voortgang en evaluatie van de acties.  

 Communiceren naar de bevolking en naar zorgverleners, stakeholders.  

 Aanspreekpersoon voor het project t.o.v. de overheden.   

 Netwerkleiderschap opnemen passend bij een niet-hiërarchische netwerkstructuur. 

 Gedragsverandering teweeg brengen bij zorgverleners en personen met een zorgnood via 

specifieke  acties, ondersteund door verandercoaches.   

 Zoeken naar externe financiering.   

 Begeleiden van groepen. 

 Overzicht houden over het project. 

Profiel 

 U beschikt over een master diploma. 

 U beschikt over uitstekende redactievaardigheden alsook presentatie- en vergadertechnieken. 

 U weet mensen te inspireren en te motiveren. 

 U beschikt over zeer goed ontwikkelde luistervaardigheid-  en bemiddelingstechnieken. 

 U heeft een goede kennis van de organisatie van zorg- en hulpsystemen.  

 U bent flexibel, communicatief en teamgericht. 

 U kan zelfstandig werken en bent sterk in planning en organisatie. 

 U kan een meervoudige partijdigheid opbrengen naar alle partners van het consortium. 

 U heeft een goede  kennis van de pilootzone en het zorglandschap.  

 

Aanbod 

Wij bieden een uitdagende job van bepaalde duur (4 jaar)  in een aangename werksfeer, permanente 
vorming en een correcte verloning volgens ziekenhuisbarema’s (PC 330). 

Deze vacature is combineerbaar met de vacature van facilitator (beide functies samen = 100%). 
Voor meer informatie over de vacature facilitator: zie http://jobs.alexianentienen.be 
 

Interesse 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij: 
Dr. Jeroen van den Brandt 

http://www.chroniccaretienenlanden.be/
https://www.integreo.be/sites/default/files/public/content/nl_4_governance_nl2.pdf


 

 

dr.vandenbrandt@me.com – 0497/61 41 91 
 
 
Solliciteren 
Solliciteren t.e.m. 31 december  2017 via http://jobs.alexianentienen.be 
ter attentie van:  
Dr. Jeroen van den Brandt 
 

 

mailto:dr.vandenbrandt@me.com

