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Vacature deeltijds projectmedewerker Zorgzaam Leuven 

 

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 deeltijdse projectmedewerker voor de procesbegeleiding van zorgteams, 

voor het implementeren en opvolgen van kwaliteitscycli in de praktijk en het ondersteunen van 

leefstijlpromotie en zelfmanagement. Concreet betekent dit dat je zal ingezet worden om teams te 

ondersteunen in het proces naar meer kwaliteitsvolle, patiëntgerichte zorg, het faciliteren van 

intervisiegesprekken en multidisciplinair samenwerken.  

Vereiste kwalificaties 

 Je hebt een diploma bachelor of master in gezondheid/welzijn of humane wetenschappen of 

gelijkwaardig door ervaring 

 Je hanteert een motiverende, coachende stijl in het ondersteunen van teams en individuele 

zorgaanbieders 

 Je kan op een vlotte manier samenwerken en communiceren in diverse zorgsettings, ook 

deze met maatschappelijk kwetsbare groepen 

 Je kan als vertrouwd aanspreekpunt fungeren voor een team en individuen op buurtniveau, 

ook indien er zich problemen of moeilijkheden voordoen 

 Je kan systematisch en planmatig werken, teams en individuen ondersteunen in de 

implementatie van acties en creativiteit en ondernemerszin aanwakkeren bij zorgactoren  

 Je kan de leiding nemen in de implementatie van acties en desgewenst overleg voorbereiden 

en voorzitten in functie van actieplan en doelstellingen 

 Je kan het projectteam en betrokken actoren duidelijk informeren over de voortgang van 

acties en de implementatie en evaluatie ervan 

Wat biedt Zorgzaam Leuven jou? 

 Een deeltijdse job (8u tot 15u per week) in een dynamische en innoverende omgeving in een 
zelfstandig of bediendestatuut 

 Detachering vanuit een partnerorganisatie van Zorgzaam Leuven is mogelijk  

 Een gevarieerd takenpakket dat je binnen de beschikbare middelen zelfstandig invult  

 Een warme werkplek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station  

 Een contract van bepaalde duur voor 3 jaar 

 Een marktconform salaris   

 

Interesse? Mail je motivatiebrief en CV vóór 30 november 2018 naar 
barbara.zorgzaamleuven@gmail.com  
Graag meer info? Contacteer renilde.zorgzaamleuven@gmail.com  
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