
 

Vzw Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen zoekt een nieuwe collega. Het betreft een 

gecombineerde 4/5 (80%) functie te Geel. 

➢ Zorgtrajectpromotor (50%) (voor Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuiderkempen project 

onder de huisartsenkring). 

➢ Projectmedewerker kwaliteit en veiligheid (30%) voor Huisartsenkring Zuiderkempen. 

Je werkt samen met je collega zorgtrajectpromotor (80%) werk je voor de huisartsenkring van de 

Zuiderkempen. 

Functie: 4/5 – 4 werkdagen in de week. 

Plaats tewerkstelling: wachtpost Geel en regelmatige verplaatsingen in functie van de job 

Functie inhoud: 

Zorgtrajectpromotor: als projectverantwoordelijke voor de zorgtrajecten in de regio ben je: 

o het aanspreekpunt voor de betrokken zorgverleners. 

o organiseert je de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. In die rol 

fungeer je als schakel tussen de eerstelijnszorgverleners, de ziekenhuizen en de 

Vlaamse Overheid. 

o Ben je verantwoordelijk voor de "marketing" van het project o.a. door het 

organiseren van bijscholing, het opzetten van overlegmomenten, het organiseren 

van vergaderingen, de opmaak en verspreiding van nieuwsbrieven, … 

o Ben je verantwoordelijk voor de financieel-administratieve opvolging van en 

rapportering over het project. 

o Werk je nauw samen met onze eerstelijnsmedewerker en met de andere 

zorgtrajectpromotoren  

o Volg je de evolutie in het gezondheids-en welzijnsbeleid op. 

Projectmedewerker kwaliteit en veiligheid: als projectverantwoordelijke sta je in voor projecten 

inzake de eerstelijnszorg mbt kwaliteit en veiligheid en dit in de breedste zin van het woord. 

o Kwaliteit van de permanentie van zorgen in onze regio zowel voor patiënt 

als huisarts. 

o Kwaliteit van de aangeboden zorg in onze regio alsook de kwaliteit van 

zorg in de wachtposten Geel, Herentals, Westerlo 

o Veiligheidsbeleid uitwerken voor de huisartsen tijdens hun wachtdiensten 

en voor de organisatie van de wachtposten uitwerken. 

Voor deze opdrachten ben je zowel trekker als uitvoerder van de projecten. En ga je de nodige relaties 

aan om deze projecten vorm te geven. 

 

 



Wij zoeken iemand met een : 

✓ Bachelor- of masterdiploma in gezondheids- of welzijnszorg: je hebt ervaring en/of kennis van 

de gezondheidszorg. Een (para-)medische opleiding is een troef. 

 

✓ Je bent een organisatorische talent dat zeer zelfstandig kan werken en een teamplayer is  

✓ Je bent flexibel inzake werkuren (sporadisch avondwerk) 

✓ Je bent een initiatiefnemer met oog voor efficiëntie en verbetering  

✓ Je hanteert een open, enthousiaste, professionele communicatie 

✓ Neutraal en vertrouwelijk in de omgang  

✓ Vergaderingen leiden, een groep informeren en warm maken is je tweede natuur 

✓ Kennis en ervaring met personeelsadministratie alsook  notie van boekhouden  

is een plus  

✓ MS office: word, excel, powerpoint, outlook 

 

Interesse?  

Neem contact op met mieke.muys@wpzk.be voor meer informatie en/of kandidaatstelling. 

mailto:mieke.muys@wpzk.be

