
VACATURE

Projectmanager met sterke interesse in beleid van zorg en
welzijn.
BAF, het Brabants Apothekers Forum, is de beroepsvereniging van en voor Vlaams-Brabantse
huisapothekers en hun team.

Als beroepsvereniging willen wij de huisapotheker positioneren in de zorg. Vandaag betekent dat
bijvoorbeeld zorgen dat de apotheker sterk staat in de eerstelijnszones en in de samenwerking met
andere zorgverstrekkers, kringwerking en zorgzame buurten.

BAF wil daarbij de huisapotheker ondersteunen met een breed aanbod: een helpdesk, tarifering van
voorschriften, een breed en gevarieerd opleidingsaanbod en vernieuwende farmaceutische
projecten, belangenverdediging en een up-to-date communicatie.

In alles wat we doen, staan wij voor samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid en openheid.

BAF maakt op Vlaams niveau deel uit van de overkoepelende organisatie VAN, het Vlaams
Apothekers Netwerk en op federaal niveau van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met ervaring of sterke zin om zich te verdiepen in
projectmanagement en grote interesse in beleid binnen de zorg en welzijn.

Functieomschrijving

Binnen BAF werk je mee aan projecten die op korte en middellange termijn resultaten opbrengen
voor onze leden om hun rol binnen de Eerste lijn te versterken met als doel om een betere zorg te
kunnen bieden aan patiënten en burgers. Verder begeleiden en inspireren we apothekers in
ondernemerschap. Deze projecten kaderen binnen het portfolio van BAF.

Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het opstellen van het portfolio. Jaarlijks bekijken we
kritisch welke projecten relevant zijn om verder uit te bouwen, welke projecten afgerond zijn en
zodoende verdergaan in onze dagelijkse werken en voegen we nieuwe projecten toe waar we dan
een projectmanager voor zoeken binnen ons team. In dit proces word jij ook van dichtbij betrokken.
Onderstaande projecten vertrouwen we o.a. aan jou toe om op te volgen binnen het BAF portfolio.

 Je bent verantwoordelijk voor de opstart en ondersteuning van de kringwerkingen voor de
11 eerstelijnszones in Vlaams-Brabant.

 Je trekt voor BAF het project ‘Gangmakers’ waar apothekers kunnen deelnemen aan een
uniek leertraject om zich klaar te stomen als toekomstig bestuurder.

 Je faciliteert de samenwerking tussen apothekers en andere zorgverstrekkers door het
organiseren van MFO’s (Multidisciplinair Farmaceutisch Overleg).



Naast het managen van projecten volg je mee het beleid op:

 Je coördineert het focusdomein Eerste lijn binnen VAN. De eerste lijn wordt gevormd door
de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of
ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en
welzijnsvragen. In 2020 ging de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen officieel
van start: we spreken nu van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel.

 Je volgt het focusdomein MFO binnen VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) op. MFO of
'Medisch Farmaceutisch Overleg' is een gestructureerd lokaal overleg tussen artsen en
apothekers (gemeente, eerstelijnzone, kring ...). Hierbij wordt de samenwerking
gestimuleerd met als doel de zorg te verbeteren voor de patiënt.

 Je vertegenwoordigt BAF en de huisapotheker in externe overlegorganen, zoals bijvoorbeeld
VAN en APB.

Jouw competenties

 Je genoot een hogere opleiding, met voorkeur in een wetenschappelijke richting.
 Je pakt je werk gestructureerd aan.
 Je kan goed zelfstandig werken, je bent een plantrekker.
 Je houdt ook van werken in team.
 Je hebt ervaring met spreken voor een publiek.
 Avondwerk (+/- 1x per week) schrikt je niet af.

Wat biedt BAF jou?

 Een deeltijdse job in een dynamische en innoverende organisatie. Tijdsinvulling is in
samenspraak te bepalen.

 Een gevarieerd takenpakket dat je binnen het BAF-kader en binnen de beschikbare middelen
zelfstandig invult en uitwerkt.

 Een warme werkstek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station, gecombineerd met
thuiswerk.

 Een contract van onbepaalde duur.
 Een marktconform salaris met aanvullende voordelen.

Interesse of vragen?

Mail naar evelien.vankriekingen@baf.be. Interesse in deze functie, stuur dan zeker je motivatiebrief
en CV door voor 30 september.

mailto:evelien.vankriekingen@baf.be

