
Stafmedewerker Welzijn (m/v/x)  

VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, is een flexibele netwerkorganisatie die de eerste lijn 

verbindt en versterkt. Finale doelstelling is iedereen in Vlaanderen en Brussel de best mogelijke zorg en 

ondersteuning te bieden. Om ons team te versterken, zoeken we een enthousiaste en gedreven voltijdse of 

4/5 Stafmedewerker welzijn. Ervaring in één of meerdere domeinen zoals mantelzorg, buurtgerichte zorg, 

betrokkenheid en participatie van personen met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) in zorg en welzijn, 

veranderingsprocessen en participatietechnieken is vereist. 

Wat doet een stafmedewerker welzijn?  

Als stafmedewerker van VIVEL verveel je je nooit. Je taken zijn afwisselend en je contacten 

inspirerend. In een notendop komt het hierop neer: 

Contactname en overleg met het brede eerstelijnswerkveld en met de overheid 

 Je staat continu in contact met de zorgraden en weet wat ze nodig hebben. Dat vertaal 

je naar concrete (leer)doelstellingen.   

 Je organiseert overlegmomenten en zorgt voor een goede samenwerking tussen 

VIVEL en haar vele stakeholders 

 je vertegenwoordigt VIVEL bij instantie waar zorg- en welzijnsactoren overleggen.  

 Je zorgt er mee voor dat VIVEL de schakel is tussen de eerste lijn en de overheid. 

Ondersteuning zorgraden 

 Je hebt kennis van procesbegeleiding en zet deze in om mee te bouwen aan hun lerend 

netwerk. 

 Hiervoor detecteer je (nieuwe) instrumenten die je aanpast aan de behoeften van de 

zorgraden. 

 Je ondersteunt en begeleidt hen met de optimalisatie van hun lokale samenwerking en 

met de implementatie van hun strategie. 

 Je helpt dit alles mee communicatief te vertalen. 

Wat verwachten we van jou? 

We kijken uit naar een collegiale teamplayer die: 

 Kan netwerken en bruggen bouwt. 

 Vlot en enthousiast communiceert 

 Zin heeft voor initiatief en ondernemerschap. 

 Over organisatietalent beschikt. (Projecten managen, groepen aansturen, 

vergaderingen leiden,..) 

 Zich snel in iets kan verdiepen en opportuniteiten opmerkt. 

 Oplossingsgericht denkt en handelt. 

 Synthetisch en analytisch vermogen bezit, je herkent snel de essentie.  

 Flexibel kan samenwerken en hierin vlot tussen verschillende opdrachten kan 

schakelen 

 



We gaan ervan uit dat je: 

 Ervaring hebt in de eerstelijnssector en kennis van deze sector in 

Vlaanderen en/of Brussel.  

 Ervaring hebt met veranderingsprocessen en communicatie naar onze doelgroepen.  

 Een masterdiploma hebt (of een gelijkwaardig competentieniveau) in een sociale 

richting (bv pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, sociale 

gezondheidswetenschappen, …).  

Wat zetten we daar tegenover?  

We bieden jou: 

 Een marktconforme verloning en extralegale voordelen  

 Mogelijkheden om bij te leren via vorming en opleiding  

 Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (4/5 opdracht is 

bespreekbaar)  

 Een heerlijk team van 11 collega’s om in te werken   

 Een organisatie én sector in volle groei  

 Thuiswerk waar mogelijk  

VIVEL is gevestigd in het centrum van Brussel, op 500 m van het treinstation Brussel-

Noord.   

Durf jij de uitdaging aan?  

En zie je jezelf meedraaien in ons team?  Heb je zin om onze ploeg te versterken stuur dan 

voor 31 juli je brief en CV met foto naar hr@vivel.be.   

Wens je nog even het functieprofiel te bekijken? Download deze hier (.pdf)  Je mag dan 

tegen half augustus een reactie van ons verwachten. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

Nog vragen? Mail naar hr@vivel.be of  bel gerust op +32 (492)51 85 52 

 

mailto:hr@vivel.be?subject=Sollicitatie%20vacature%20stafmedewerker
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