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Vacature Zorgzaam Leuven 

Wij zoeken een projectmedewerker ‘multidisciplinaire communicatie- 

en gegevensdeling’ 

 

Waarover gaat het project Zorgzaam Leuven?  
Meer langdurig zieken, meer complexe multimorbiditeit, meer kosten en gelijkblijvende of zelfs 

minder middelen…. Een nieuwe aanpak in de zorg voor chronisch zieken dringt zich op. Zorgzaam 

Leuven is één van de pilootprojecten die via een geïntegreerd zorgmodel de opvang van chronische 

zieken wil verbeteren. Het project is gedragen door meer dan 60 organisaties, die samen een 

innovatief plan hebben uitgewerkt voor de periode 2018-2021. Je vindt meer informatie op 

www.zorgzaamleuven.be en www.integreo.be . 

Functie-inhoud 

Wij zijn op zoek naar een voltijdse of deeltijdse projectmedewerker voor de procesbegeleiding van 

buurtteams in Leuven. Buurtteams zijn netwerken van zorgactoren die samenwerken en afspraken 

maken om de zorg voor chronisch zieke patiënten te verhogen. De doelgroep bestaat uit multimorbide 

zorgvragers, voornamelijk patiënten met COPD of hartfalen. 

Als projectmedewerker implementeer jij in de buurtteams een programma dat tot doel heeft om de 

multidisciplinaire communicatie en gegevensdeling over zorglijnen heen te verbeteren. De 

buurtteams kunnen hiervoor gebruik maken van een gedeeld elektronisch patiëntendossier, dat 

raadpleegbaar is en bewerkbaar door de patiënt en het zorgteam (eerste, 2de en 3de lijn). 

Jouw taken:  

- Je gaat in overleg met patiënten, buurtteams en zorgactoren van de tweede lijn om hun noden 

te onderzoeken en draagvlak voor een gegevensdelingsprogramma te verkennen  

- Je onderzoekt  wat nodig is om de behoeften in te vullen, welke technologische 

aanpassingen er nodig zijn. Hiervoor werk je samen met een team van ICT ontwikkelaars  

- Je ondersteunt de inbedding van het gegevensdelingsprogramma in een vernieuwend 

geïntegreerde zorgmodel waar de patiënt centraal staat en zorgactoren multidisciplinair 

samenwerken rond het zorgplan van de patiënt  

- Je voert metingen uit om te evalueren hoe de communicatie en gegevensdeling tussen de 

zorgactoren onderling en met de patiënt verbetert 

Vereiste kwalificaties 

 Je genoot een hogere opleiding en bent master in gezondheid/welzijn of humane 

wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring  

 Je hebt ruim voldoende ervaring met projectwerk en projectmanagement  

 Je pakt je werk gestructureerd en procesmatig aan 

 Je bezit een overtuigende en coachende stijl om zorgactoren te begeleiden in een proces 

volgens actieplan en doelstellingen 

 Je bent bereid gemiddeld één keer per week avondwerk te doen  
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 Je spreekt vlot en overtuigend voor een publiek  

Wat biedt Zorgzaam Leuven jou? 

 Een deeltijdse tot voltijdse job (0.5 tot 1 VTE) in een dynamische en innoverende omgeving  

 Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar 

 Een zelfstandig of bediendestatuut is mogelijk 

 Detachering vanuit een partnerorganisatie van Zorgzaam Leuven is mogelijk  

 De kans om onderzoekservaring op te doen 

 Glijdende werkuren 

 Een werkplek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station  

 Een marktconform salaris   

 

Interesse? Mail je motivatiebrief en CV vóór 29 februari 2020 naar 
barbara.zorgzaamleuven@gmail.com  
Graag meer info? Contacteer renilde.zorgzaamleuven@gmail.com , 0486/09 85 64 
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