
 
 

 

VACATURE:  
Stafmedewerker Welzijn Eerstelijnszone Noord-Limburg 
 

 

Eerstelijnszone (ELZ) Noord-Limburg faciliteert een netwerk tussen haar partners in gezondheidszorg 
en welzijn, de lokale besturen, de burger en de mantelzorger, elk met zijn noden en vragen rond 
zorgondersteuning.  Het is ons doel de zorg zo dicht mogelijk bij de zorgvrager te organiseren. Om 
ons netwerk in Noord-Limburg verder uit te bouwen, zoeken we een stafmedewerker Welzijn om de 
werking van de vzw te ondersteunen. 

Jouw functie 
 
Als stafmedewerker Welzijn ben je mee verantwoordelijk voor de opdrachten van de zorgraad zoals 
beschreven in het Vlaams decreet eerstelijnszorg en  het uitvoeren van acties en doelstellingen van 
het beleidsplan volgens de missie en visie van de eerstelijnszone. Daarnaast biedt je ook 
ondersteuning bij diverse administratieve en communicatieve werkzaamheden van de vzw 
(verslaggeving, website, SharePoint, vzw-wetgeving…). 

• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van enkele 
inhoudelijke thema’s en/of acties van de ELZ, vnl. gericht op welzijnsthema’s 

• Je ondersteunt de clusterwerkingen en werkgroepen waar nodig 
• Je stimuleert de multidisciplinaire samenwerking rond en met personen met een zorg- en 

ondersteuningsvraag 
• Je informeert en inspireert interne en externe partners m.b.t. lopende initiatieven over 

geïntegreerde zorg. 
• Je geeft administratieve ondersteuning en verzorgt het luik communicatie van de 

eerstelijnszone (website, social media,…) 
• Je zorgt er voor dat de sociale kaart van de eerstelijnszone actueel blijft 

 
Dit ben jij 

• Je bent bachelor of master in een menswetenschappelijke richting of gelijkgesteld door relevante 
ervaring. 

• Je hebt affiniteit met het brede zorg-  en welzijnslandschap. 

• Je bent communicatief, oplossingsgericht, dynamisch en stressbestendig.  

• Je neemt graag initiatief en hebt organisatietalent. Je kan zelfstandig, efficiënt en 
resultaatgericht werken. Je bent flexibel en stressbestendig. Je bent bereid om sporadisch ook 
buiten de kantooruren te werken. 

• Je bent een teamspeler met oog voor samenwerkingsmogelijkheden met zowel interne als met 
externe partners met altijd het groter geheel in gedachten. 

• Je hebt ervaring met projectmatig en planmatig werken en stelt prioriteiten. 

• Je hebt een goede kennis van de Vlaamse en federale regelgeving m.b.t. eerstelijnszorg, 
welzijn en lokaal sociaal beleid en volgt evoluties in het welzijns- en zorglandschap op. 
 

 
 



 
 
 
Dit bieden we je 

• Een gevarieerde en maatschappelijk relevante job van onbepaalde duur ( 50% tot maximaal 80%) 
in een boeiende en flexibele werkomgeving. 

• Een aantrekkelijk loon volgens de barema’s PC 331 met interessante extralegale voordelen en 
een laptop en smartphone met abonnement. 

• Je standplaats bevindt zich op het kantoor van Eerstelijnszone Noord-Limburg; Syntra campus te 
3910 Pelt. 

 

Hoe solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en CV digitaal door naar veerle.vandeschans@elznoordlimburg.be. Je kan 

solliciteren tot en met 26 februari 2023. 

De voorselectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en CV. De weerhouden kandidaten worden 

uitgenodigd voor een gesprek.  

Informatie via Dhr. Theo Hamblok: theo.hamblok@telenet.be of 0475 66 29 99 
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