
 
 

Vacature algemeen coördinator zorg- en welzijnspunt  

In het zorgpunt te Genk (Limburghal, Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk), zullen vanaf 18 april 2022 

Oekraïense vluchtelingen uit de gemeenten As, Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal terecht kunnen 

voor de opvang van eerste medische noden. Naast het in kaart brengen van de noden bij de 

vluchtelingen (en hun gastgezin), worden in het zorgpunt ook de eerste zorgen toegediend bij acute 

(medische) problemen en de nodige preventiemaatregelen op punt gesteld. Vervolgens worden ze 

doorverwezen naar een huisarts en specialismen in eerste en tweede lijn indien nodig. Medische 

dossiers worden aangemaakt, waardoor de ontheemden in tweede instantie gemakkelijk kunnen 

doorstromen naar het reguliere zorgcircuit.  

Het zorgpunt wordt bemand door artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers 

(onthaalmedewerkers, tolken en stewards), en een medisch coördinator. Elk van hen heeft een eigen 

taak die duidelijk omschreven staat in protocollen.  

Voor de algemene operationalisering en organisatie van dit zorgpunt zijn wij op zoek naar een 

algemene coördinator (6 maanden). Hij/zij begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en de 

uitrol van het zorgpunt. Hij/zij creëert verbinding tussen de door de overheid uitgetekende strategie, 

de operationalisering in het punt en de doorstroom naar het reguliere zorgcircuit.   

Functieomschrijving 

Je werkt het grootste deel van je taakoefening autonoom en zelfstandig uit. Je maakt verbinding 

tussen verschillende actoren zoals lokale besturen, zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen, 

vroedvrouwen, psychologen, specialisten, …) en welzijnspartners (OCMW, CAW, mutualiteiten,  CLB, 

Kind en Gezin, …) 

Je wordt bij deze opdrachten ondersteund door een stafmedewerker van de zorgraad, die erover 

waakt dat de opvang gelijk verloopt voor alle gemeentes in de eerstelijnszone en de nodige partners 

worden betrokken en op de hoogte gebracht.  

Takenpakket 

• Je staat in voor de algemene coördinatie van het zorgpunt en bent de eindverantwoordelijke 

voor het goede verloop. 

• Je zorgt er samen met de centrumverantwoordelijke voor dat het punt over alle faciliteiten 

en materialen beschikt om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren 

• Je stemt de zitdagen af met de logistiek verantwoordelijke en de HR-manager van het 

logistieke en medische luik. 

• Je werkt samen met de medisch coördinator een draaiboek en flowchart uit die gebruikt 

worden voor de medische screening van de ontheemden 

• Je werkt een strategie uit waarmee ontheemden na opvang in het zorgpunt vlot hun weg 

kunnen vinden in de reguliere zorg. Je brengt ook de zorgverleners binnen ELZ Kemp en Duin 

op de hoogte van deze strategie i.s.m. de stafmedewerkers van de zorgraad. 

• Je denkt mee over de strategieën rond bereikbaarheid en mobiliteit van en naar het centrum 

• Je hebt overleg met de betrokken actoren en penhoudende organisaties (lokale besturen, 

huisartsenkringen en zorgraad) 

• Je evalueert de werking en optimaliseert protocollen en workflows daar waar nodig.  



 
 

Profiel 

• Je bent een echte projectmanager. 

• Je stuurt mensen, middelen en processen aan in functie van een kwalitatief resultaat (nl. een 

goed operationeel zorg- en welzijnspunt). 

• Je bewaakt dat elke actor met een verantwoordelijkheid zijn/haar rol correct opneemt. 

• Je houdt een goed contact met (boven)lokale besturen en polst naar hun verwachtingen. Je 

houdt hen op de hoogte en overlegt waar nodig en doet dit liefst structureel. 

• Je bent voortdurend in contact met de verantwoordelijken van de penhoudende organisatie 

en stemt met hen af. 

• Je zorgt ervoor dat je over alle relevante data kan beschikken die je nodig hebt om aan te 

sturen. 

• Je bereid de transitie van centrale zorg naar zorg en welzijn in het reguliere circuit voor. 

• Je bent een kwaliteitsdenker die analyseert, evalueert en bijstuurt en dat allemaal in functie 

van verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 

• Je bent een communicator die transparant de dingen deelt met wie ze moeten worden 

gedeeld en behoudt het overzicht over de communicatiedoorstroming 

• Je bent een bruggenbouwer tussen de verschillende stakeholders 

Competenties 

- Je kan een probleem analyseren en ontleden in componenten. De herkomst ervan en de 

interne samenhang beschrijven waar nodig. 

- Je kan op efficiënte wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde tijd, activiteit en 

middelen aangeven. Je structureert en ordent vlot je werk.  

- Je kan verschillende opties of handelswijzen tegen elkaar afwegen en komen tot realistische 

keuzes. 

- Je kan vlot data analyseren en conclusies trekken. 

Persoonsgebonden competenties 

- Je bent cliëntgericht. 

- Je bent in staat om helder en transparant te communiceren. 

- Je blijft, ook onder druk, sereen en integer. 

- Je bent kwaliteitsgericht en doet er alles aan om vanuit je analyse en voorstellen tot aanpak 

de kwaliteit in het zorg- en welzijnspunt aan te houden of te verbeteren. 

- Je bent resultaatgericht en doet er alles aan om de beoogde doelstellingen te behalen. 

- Je werkt vlot samen met verschillende partijen in het zorg- en welzijnspunt en met de actoren 

in het brede zorg- en welzijnslandschap. 

- Je voert de toegewezen taken autonoom uit en bent verantwoordelijk voor het nakomen van 

afspraken en de consequenties ervan. 

- Je kan vlot schakelen tussen opdrachten en houdt rekening met het feit dat, in een groeiende 

organisatie in een wijzigend zorg- en welzijnslandschap, niet alles op voorhand planbaar is.  

 

 

 



 
 

Aanbod 

Tijdelijke tewerkstelling (6 maanden, mogelijks optie tot verlenging).  

Bij voorkeur 0,5 VTE (uitbreiding bespreekbaar).   

Onmiddellijke indiensttreding. 

Extralegale voordelen zoals  maaltijdcheques, eco-cheques, vergoeding thuiswerk,... 

Correcte verloning en arbeidsvoorwaarden volgens PC 331.0.20.  

Overname van anciënniteit te bespreken.  

 

Plaats tewerkstelling 

Eerstelijnszone Kemp en Duin 

Welzijnscampus 11 bus 33 

3600 Genk 

Waar en hoe solliciteren 

Stel je voor 24/04/2022 kandidaat bij dr. Kaat Ieven (voorzitter ELZ Kemp en Duin) via 

kaat.ieven@gmail.com en Ann-Sofie Pusceddu (stafmedewerker ELZ Kemp en Duin) via ann-

sofie@elzkempenduin.be. Voor verdere info rond deze vacature kan je ook bij hen terecht.   

Kandidaten worden zo snel mogelijk uitgenodigd.  
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