
VACATURE LMN-COÖRDINATOR 

 

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen werft aan:  

m/v, voltijds, onbepaalde duur, LMN-coördinator 

 

Wie zijn wij?  

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) is een project van de Vlaamse Overheid dat aangestuurd 

wordt door vijf huisartsenkringen. Het LMN zet zich in rond chronische en multidisciplinaire 

gezondheidszorg en is partner binnen diverse gezondheidsprojecten.  

Het LMN is ook mee de trekker van de eerstelijnszones (ELZ’s) die kaderen binnen de hervorming van 

de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale 

overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en 

kwalitatieve eerste lijn binnen elke zone, waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor 

iedereen (voor meer informatie, zie https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones). 

Tot slot is het LMN aanspreekpunt voor zorgverleners wat betreft alle vragen rond de verschillende 

diabetessystemen en de zorgtrajecten: zorgtraject diabetes en zorgtraject chronische 

nierinsufficiëntie (voor meer informatie, zie www.lmn-cwv.be).  

Uw functie:  

- Coördineren van de activiteiten van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk:  

o U volgt bestaande projecten op rond chronische en multidisciplinaire 

gezondheidszorg (bv. Eerstelijnshuis, doorverwijzing) en eventuele nieuwe 

projecten/taken van het LMN. 

o U neemt initiatieven tot het welslagen van bovenstaande projecten/taken, zoals het 

leiden en opvolgen van projectgroepen, het organiseren van bijscholingen, het 

verspreiden van informatie (o.a. website en nieuwsbrief), … 

o U werkt nauw samen met de huisartsenkringen binnen uw regio 

o U bent medeverantwoordelijk voor de promotie en organisatie van de 

multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners 

- Coördineren van de oprichting van eerstelijnszone Midden WVL en eerstelijnszone 

Westhoek: 

o Betrokkenen met elkaar in contact brengen, vergaderingen voorbereiden, leiden en 

opvolgen, navormingen organiseren, nieuwsbrieven versturen, de website up-to-

date houden 

o Samen met alle betrokkenen in de regio een beleidsplan opstellen en projecten 

coördineren 

- U bent verantwoordelijk voor de communicatie over de projecten / taken van het LMN en 

over het verloop van de eerstelijnszones 

- U helpt mee aan de uitbouw van het netwerk door het opvolgen van verschillende 

overleggen met zorgverleners, partners, collega’s, Vlaamse overheid,… 

- Administratieve opvolging van de LMN- en ELZ-werking (jaarverslag, financiële opvolging, …) 

U werkt hierbij nauw samen met de huidige twee LMN-coördinatoren en een bestuur van huisartsen, 

aan wie u rapporteert. 

https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones
http://www.lmn-cwv.be/


Uw profiel:  

- U hebt een diploma van hoger onderwijs: bachelor of master in de welzijns- of 

gezondheidssector of in een communicatieve wetenschap. 

- U hebt interesse / ervaring in de eerstelijnszorg (zowel gezondheid als welzijn) en een 

gedrevenheid om die lokaal mee te versterken. 

- U woont in de projectregio centraal West-Vlaanderen, beschikt over een wagen en bent 

bereid tot frequent avondwerk en avondvergaderingen. 

- U werkt met MS-Office en bent administratief sterk en ondernemend. 

- U hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

- U bent communicatief sterk en houdt van netwerken. U kan mensen enthousiasmeren. 

- U bent goed in pragmatisch en creatief denken. 

- U bent flexibel, vlot in de omgang, stressbestendig en kunt zowel zelfstandig werken als in 

een team. 

Ons aanbod:  

- Een voltijdse, aantrekkelijke en boeiende job met veel variatie.  

- U krijgt als kaderlid een contract van onbepaalde duur. In het kader van de huidige 

hervormingen is het mogelijk dat dit contract in 2020 omgezet wordt naar een tewerkstelling 

binnen een eerstelijnszone. 

- U krijgt verloning volgens baremaschaal 1.8 van PC 330, verplaatsingsonkosten en 

maaltijdcheques. 

- U hebt flexibele uren.  

- U bent operationeel binnen een grote regio van de provincie West-Vlaanderen, met een 

kantoor te Roeselare.  

- Vermoedelijke aanwerving: februari 2019. 

Interesse?  

- Wilt u een afwisselende en boeiende job met een groot netwerk binnen de 

gezondheidszorg? Dan bent u geknipt voor deze functie. 

- Stuur uw CV en motivatiebrief per mail aan info@lmn-cwv.be  voor 10 februari 2019.  

- Contactpersonen: Sofie Corteel en Sara Defreyne, H. Spilleboutdreef 34, 8800 Roeselare. Tel: 

051/208 207 

 

Procedure: 

- Na een eerste selectie op basis van motivatie en CV, worden de weerhouden kandidaten 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op een avond in de loop van februari 2019.  

- Deze gesprekken zullen plaatsvinden in het HuisArtsenHuis (H. Spilleboutdreef 34, 8800 

Roeselare).   

 

mailto:info@lmn-cwv.be

