Projectmedewerker – Born in Belgium Professionals - tijdelijk
Achtergrond
Het RIZIV project Born in Belgium Professionals werd in 2018 gestart. Het biedt een digitaal platform
aan, ontwikkeld door én voor professionals rond (kwetsbare) zwangere vrouwen. De tool bestaat uit een
online platform dat psychosociale informatie van de zwangere vrouw centraliseert en ter beschikking
stelt van haar hulp- en zorgverleners uit de (para)medische en sociale sector, dit volledig conform de
privacy wetgeving (GDPR). De tool helpt om tijdens de zwangerschap te screenen naar psychosociale
kwetsbaarheden, om vervolgens proactief en efficiënt een gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden.
Het project wordt uitgerold in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

In dit kader zijn er vacatures
We zijn op zoek naar 1 of meerdere deel- of voltijds enthousiaste projectmedewerkers om ons team te
versterken, we zoeken personen die:
1. Ons netwerk van partners willen helpen uitbreiden, pro-actief op zoek gaan naar potentiële
partners, vertegenwoordigen van het project op netwerk events, aanwezig zijn op regionale events
binnen de context van het project, werven van nieuwe gebruikers. Het gaat over organisaties die
zorg aanbieden op diverse vlakken: medisch, sociaal, psychologisch, financieel, materieel…
2. Alle potentieel betrokken partners binnen de perinatale zorg en welzijnssector contacteren,
engageren, en begeleiden bij de implementatie van het Born in Belgium Professionals platform, dit
hoofdzakelijk in de regio’s Brussel, Wallonië, Limburg. Het actieterrein wordt samen bekeken.
3. Het communicatiebeleid van het project mee vorm kan/kunnen geven, actualiseren website,
ontwerpen nieuwsbrieven, persberichten, opvolgen mailbox, …
4. De brugfiguur zijn tussen onze partners, ons team en onze Data Protection Officer/ juriste. Een
gedeeld elektronisch platform is immers onderworpen aan heel wat GDPR en andere wetten en
noodzaakt een goede opvolging van contracten en aanpassingen.
5. Een brugfiguur zijn tussen onze partners, ons team en de technische ontwikkelaar van het
platform. Een nieuw elektronisch platform is dynamisch en constant in ontwikkeling. Het is
belangrijk dat het functioneren goed wordt opgevolgd en bijgestuurd. Je hebt interesse om zelf
bepaalde zaken in het technisch platform te ontwikkelen.
6. Ondersteuning bieden bij de administratie gerelateerd aan het project
De focus van deze functie is divers en kan opgesplitst worden over meerdere personen. Je zal
gebaseerd zijn in en door het UZ Brussel tewerkgesteld zijn, maar ook verwacht worden
outreachend te zijn op het terrein. Je komt terecht in een dynamisch team van 5 personen.
Voor dit project werk je nauw samen met de coördinator van de Nursing and Midwifery research group.
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Situering Nursing and Midwifery Research group
Het Universitair Ziekenhuis Brussel streeft naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten
van de hoogste kwaliteit dat zowel basisgeneeskundige zorg als spitstechnologie omvat en
toegankelijk is voor iedereen. Als universitair ziekenhuis organiseert het Universitair Ziekenhuis Brussel
wetenschappelijk onderzoek. Zo ook binnen het departement verpleegkunde en vroedkunde. De
onderzoeksgroep Nursing and Midwifery Research huist hieronder en is verbonden aan de faculteit
Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel.
Binnen de onderzoeksgroep werd al heel wat expertise binnen het domein van de sociale
kwetsbaarheid in de perinatale periode opgebouwd. In navolging van het doctoraat naar prenatale zorg
in Brussel, determinanten die het zorgtraject beïnvloedden werkte Prof. Beeckman verder rond deze
thematiek samen met diverse partners op het terrein. Voorliggend project, samen met het RIZIV,
bouwt hierop verder.

Functieomschrijving














Je analyseert de mogelijkheden voor organisaties en hulpverleners om deel te nemen aan Born in
Belgium Professionals
Je contacteert organisaties en motiveert hen tot deelname aan het project. Je hebt dus een
wervende taak
Je brengt in kaart welke diensten de potentiële partners aanbieden
Je brengt de partners samen voor gestructureerd overleg, je luistert naar de noden en voorstellen
en bent in staat deze te vertalen naar concrete oplossingen
Je ondersteunt het implementatieproces bij partners binnen het project
Je communiceert vlot; zowel met diverse zorgverstrekkers, leidinggevenden, directies… Je bent
proactief, toont initiatief, positieve groepsgeest, je bent leergierig
Je werkt autonoom, zelfstandig, goed georganiseerd (multitasking efficiënt combineren en
uitvoeren) en flexibel
Je beschikt over de nodige empathie om voor de doelgroep kwetsbare zwangere vrouwen in België
een zorgpad uit te bouwen
Je beschikt over voldoende kennis van de talen Nederlands en Frans. Enerzijds ligt de
netwerkvorming vooral in Franstalig België, anderzijds functioneer je in een Nederlandstalige
organisatie binnen een federaal RIZIV project
Je bent bereid om bijkomende opleidingen/trainingen te volgen
Je bent bereid om indien nodig ook een vergadering ’s avonds bij te wonen of je te verplaatsen naar
andere regio’s
Je bent discreet en bewaart het beroepsgeheim.

Profiel


Je hebt een professionele bachelor of master diploma binnen de verpleeg- of vroedkunde,
maatschappelijk werker, sociale gezondheidswetenschappen, menswetenschappen, communicatie
of hiermee verwant
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Je beschikt over voldoende kennis van de talen Nederlands en Frans om vergaderingen te kunnen
leiden en met partners te communiceren. Enerzijds ligt de netwerkvorming vooral in Franstalig
België, anderzijds functioneer je in een Nederlandstalige organisatie binnen een federaal RIZIV
project



Kennis van het zorglandschap, inclusief de sociale kaart en organisaties die zich engageren voor de
doelgroep is een meerwaarde.
Ervaring met het werken met de doelgroep van kwetsbare zwangere vrouwen of hun
zorgprofessionals is een meerwaarde
Je communiceert vlot; zowel met diverse zorgverstrekkers, leidinggevenden, directies,.. .
Je werkt autonoom, zelfstandig, goed georganiseerd (multitasking efficiënt combineren en
uitvoeren)
Je bent stipt, grondig en hebt oog voor detail
Je beschikt over de nodige empathie om voor de doelgroep kwetsbare zwangere vrouwen in België
een zorgpad uit te bouwen
Je bent bereid partners in de jouw toebedeelde regio’s te ontmoeten (hebben van een rijbewijs
en/of eigen wagen is een pluspunt)
Je bent flexibel en stressbestendig
Je bent proactief, toont initiatief, hebt een positieve groepsgeest, bent leergierig
Je hebt een goede kennis van MS Office
Je bent bereid om bijkomende opleidingen/trainingen te volgen, bv bent bereid je te scholen om te
werken met Mediligo het technisch platform achter de tool
Je bent bereid om indien nodig ook een vergadering ’s avonds bij te wonen.













Aanbod





Naast interessante werkvoorwaarden en vergoedingen (gratis openbaar vervoer, ruime
cateringsmogelijkheden, extra pensioen, uitgebreide hospitalisatieverzekering, kinderopvang
tijdens de vakantie, …) bieden wij ruime mogelijkheden tot vorming en bijscholing, een goede
werksfeer, een gemoedelijke, vlotte en open interdisciplinaire communicatie en flexibiliteit in het
uurrooster. Ook de mogelijkheid om in samenspraak gedeeltelijk structureel thuis te werken
De aanstelling kan via onmiddellijke indiensttreding of vangt ten laatste aan in september 2022
Het gaat om een tijdelijk contract (1 jaar voltijds of deeltijdse aanstelling) met een grote kans op
verlenging tot 2 jaar.

Interesse?





Deze uitdaging spreekt je aan? Solliciteer via katrien.beeckman@uzbrussel.be en/of richt je
motivatiebrief met volledig CV naar de Nursing and Midwifery Research group, departement
Nursing, ter attentie van Prof dr Katrien Beeckman, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel.
Nadat je je kandidaat stelt wordt een eerste selectieronde wordt gepland.
De procedure omvat een sollicitatiegesprek, een tweede ronde houdt ook een presentatie in.
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