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SEL MWVL vzw werft aan, m/v 

Tijdelijke medewerker - voltijds 

COÖRDINATOR 

 

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Midden West-Vlaanderen is een 

door de Vlaamse overheid erkende organisatie die instaat voor het versterken van de 

samenwerking in de thuiszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg.  SEL MWVL heeft haar 

zetel in Roeselare.   

 

De eerste lijn staat voor een grote hervorming. Wil je deze verandering mee vorm geven? 

Ga dan de uitdaging aan om te werken in de boeiende en dynamische sector van de 

eerstelijnsgezondheidszorg! 

 

FUNCTIE:  

 De SEL-coördinator is verantwoordelijk voor diverse deelaspecten van de werking 

van SEL MWVL, onder toezicht van de hoofdcoördinator.  Hij/zij staat in voor de 

verwezenlijking van de opdrachten zoals opgesomd in het SEL-decreet.    

 Hij/zij ondersteunt mee de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg met de 

oprichting en organisatie van de Eerstelijnszones (ELZ’s) en Zorgraden.   

 

SPECIFIEKE TAAKINVULLING: de taakinvulling varieert tijdens de tewerkstelling.  

In de inloopperiode verwachten we van de kandidaat vooral een meer praktische werking 

(updaten websites van het SEL: www.thuiszorgzakboekje.be  (lijst zorgaanbieders) en 

www.selwvl.be (inhoudelijke website rond opdrachten, thema’s en projecten). Er is hiervoor 

geen voorkennis vereist. Tijdens deze inloopperiode krijgt de kandidaat de kans om zich in 

te werken in de specifieke SEL-opdrachten.  

Na de inloopperiode wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij daarnaast volgende 

inhoudelijke taken op zich neemt:  

 Lokale werkingen van het SEL ondersteunen 

 Zich engageren voor werkgroepen en stuurgroepen rond diverse thema’s 

 Aanspreekpunt zijn voor zorgaanbieders m.b.t. multidisciplinair overleg 

 Verspreiden van informatie via nieuwsbrieven en websites 

 De oprichting van de eerstelijnszones in de regio ondersteunen door voorbereiding 

van, actieve participatie aan en/of leiden van de vergaderingen ikv vorming van de 

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

eerstelijnszones ) 

 

 

PROFIEL: De kandidaten hebben minimum een diploma op bachelor-niveau, gericht op de 

welzijns- of de gezondheidssector (maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige,…).  

 

ARBEIDSVOORWAARDEN: Voltijdse, contractuele betrekking van bepaalde duur.  

Verloning volgens barema B1b van het PC 331, maaltijdcheques, vergoeding woon-

werkverkeer, fietsvergoeding.  

 

http://www.selwvl.be/
http://www.thuiszorgzakboekje.be/
http://www.selwvl.be/
https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones
https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones


PERIODE VAN TEWERKSTELLING: Startdatum vanaf 29/04/2019. Einde contract op 

30/06/2020. 

 

INTERESSE? Kandidatuurstelling met CV en kopij van diploma voor 15 april 2018 aan  

SEL MWVL t.a.v. de Voorzitter, Mandellaan 101, 8800 Roeselare.    

Of bij voorkeur digitaal naar ann.van.wanzeele@sel-mwvl.be  

 

BIJLAGEN: 

- Functieprofiel SEL-coördinator 

- Informatiefiche SEL MWVL 
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 Bijlage I:  FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR SEL MWVL 
 

Functie: Coördinator SEL Midden West-Vlaanderen vzw 

 

1. Taakomschrijving 
 

Zet zich onder toezicht van de hoofdcoördinator in voor de dagelijkse werking van SEL 

Midden West-Vlaanderen vzw.  De coördinator staat in voor de verwezenlijking van de 

opdrachten zoals opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering over de 

samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg.  

 

2. Kernresultaatgebieden 
 

- De doelstellingen van het  SEL-decreet en de uitvoeringsbesluiten nastreven en de 

bepalingen en de reglementeringen ervan nakomen;  

- De samenwerking in de thuiszorg versterken en de thuiszorgsector verder stimuleren tot 

een multidisciplinaire aanpak;  

- Het voorbereiden van en het uitvoeren van de beslissingen van de bestuursorganen, 

zijnde het Bureau, de raad van bestuur en de algemene vergadering; 

- De dagelijkse werking van SEL MWVL verzekeren. 

 

3. Competenties 

 

- flexibiliteit 

- initiatief nemen / zelfstandig werken 

- job-verantwoordelijkheid 

- plannen en organiseren 

- probleemanalyse 

- samenwerken 

- schriftelijke communicatie 

- sociale vlotheid 

 

4. Vaardigheden / kennis 
 

- Beschikken over de noodzakelijke relationele, sociale en communicatieve vaardigheden 

om op een professionele wijze te functioneren binnen het SEL MWVL.   

- Kennis van de regelgeving (erkenning, subsidiëring, kwaliteitsdecreet, vzw-wetgeving). 

- Beheersen van administratieve vaardigheden en recente informaticatechnieken. 

- Relevante kennis van de sociale kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage II: INFORMATIEFICHE SEL MWVL  

 

 

Wat is SEL MWVL? 
 

De afkorting SEL MWVL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 

Midden West-Vlaanderen. 

 

Missie: het SEL MWVL is actief binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteunt de 

thuiszorg door het aanmoedigen van het multidisciplinair overleg op patiëntenniveau en het 

verzekeren van het zorgcontinuüm van de patiënt door interactie en samenwerking tussen 

de partners in de thuiszorg en met de thuisvervangende en thuiszorgondersteunende 

zorgsector. 

 

Het SEL MWVL zit momenteel volop in een transitiefase. en werkt mee aan de reorganisatie 

van de eerstelijnsgezondheidszorg. Het SEL werd door de overheid uitgenodigd om samen 

op weg te gaan om een aantal visies in de nabije toekomst om te zetten in veranderingen en 

verwezenlijkingen die alle belanghebbenden, en niet in het minst de personen met een zorg- 

en ondersteuningsnood, op termijn ten goede kunnen komen. Het SEL MWVL is daardoor 

mee de trekker van de vorming van de Eerstelijnszones en de Zorgraden.  

 

 

Welke regio omvat SEL MWVL? 
 

Het gebied van SEL MWVL valt samen met de zorgregio “regionale stad Roeselare” en 

omvat volgende gemeenten: 

- Roeselare (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden en 

Kortemark) 

- Diksmuide (Diksmuide en  Houthulst) 

- Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede) 

- Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruislede, Wingene en Oostrozebeke) 

- Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke) 

- Poperinge (Poperinge en Vleteren) 

 

 

Kerntaken SEL MWVL 
 

1. Het ondersteunen, bewaken en aanmoedigen van het multidisciplinair overleg 

in de thuiszorg.  
Dit wordt gerealiseerd door: 

- het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het 

zelfzorgvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan; 

- het toezicht houden op de organisatie van het multidisciplinair overleg ikv een 

zorgplan; 

- het faciliteren van het multidisciplinair overleg door personen toe te leiden naar 

een organisator van dit overleg; 

- het aanmoedigen tot het maken van zorgplannen en het gebruik van het 

communicatieschrift;  



- samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines 

opstarten of opvolgen tot een betere afstemming van de zorg in de thuissituatie; 

 

2. Het zorgcontinuüm van de patiënt verzekeren.    
Dit wordt gerealiseerd door: 

- het opvolgen van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties 

en disciplines om het zorgcontinuüm voor de patiënt te verzekeren;  

 

3. Communicatie en interactie  
 Dit wordt gerealiseerd door: 

- het actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de 

zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg via het digitaal 

thuiszorgzakboekje en/of de sociale kaart;  

- het bekendmaken van de werking en de initiatieven van het SEL MWVL;  

- adviezen verlenen aan of interactief meewerken met lokale, regionale, 

provinciale, Vlaamse of federale instanties op het vlak van 

eerstelijnsgezondheidszorg; 

- een projectmatige werking uitbouwen in interactie en samenwerking met de 

tweedelijnsgezondheidszorg en/of andere organisaties en disciplines waarbij 

bepaalde noden of hiaten binnen de thuiszorg kunnen aangepakt worden en 

waarbij de gelijkwaardigheid van de partners steeds verzekerd wordt.   

 

 

Structuur SEL MWVL 
 

1. Centrale zetel 

 

Om de middelen en de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten, werd de zetel van het 

SEL MWVL gecentraliseerd op één plaats in het werkingsgebied.  Deze vestigingsplaats is 

gelegen bij het dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101 te Roeselare.   

 

2. LAS: lokale antennepunten SEL  
 

Omdat de centrale zetel verder af staat van de werking van de lokale zorgaanbieders werd 

binnen SEL MWVL ook een meer lokale werking uitgebouwd. Op die manier kan er 

rekening gehouden worden met regio-eigen accenten en invloeden. Op die wijze beogen we 

niet alleen overleg en samenwerking op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau met de 

zorgaanbieders die actief zijn op het werkterrein.   

 

Er werden 6 Lokale Antennepunten SEL (afgekort een ‘LAS’) opgericht per groep van 

gemeenten:  

- LAS regio Roeselare  (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, 

Hooglede, Staden en Kortemark) 

- LAS regio Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede) 

- LAS Diksmuide-Houthulst (Diksmuide en Houthulst) 

- LAS regio Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Wingene en 

Oostrozebeke) 



- LAS regio Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-

Poelkapelle en Zonnebeke) 

- LAS Poperinge-Vleteren (Poperinge en Vleteren).  

 

Onder de medewerkers van het SEL worden een aantal lokale antennepunten toegewezen 

ter opvolging en ondersteuning.  De verantwoordelijke van elk LAS rapporteert aan de hem 

toegewezen SEL-medewerker.  

 

 

3. Bestuurlijke organisatie 
 

Het SEL MWVL vormt één VZW voor het hele werkgebied waarbij volgende plaatselijke 

vertegenwoordigers schriftelijk werden uitgenodigd om lid te worden:  

- de vertegenwoordigers van de zorgaanbieders die actief zijn in het werkgebied SEL 

MWVL;  

- de vertegenwoordigers van de mantelzorgers en gebruikers; 

- de vertegenwoordigers van de vrijwilligersorganisaties.   

Ruim 130 organisaties en diensten zijn intussen lid van de algemene vergadering van de 

vzw SEL MWVL.  

 

De algemene vergadering koos uit de leden een raad van bestuur (35 leden) met een 

gewaarborgde vertegenwoordiging van volgende categorieën,  

- de huisartsen (6); 

- de OCMW’s (5);  

- de diensten voor gezinszorg (4); 

- de thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen (4); 

- de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (4); 

- de regionale dienstencentra (2); 

- de lokale dienstencentra (2); 

- de woonzorgcentra (2); 

- de kinesitherapeuten (1); 

- de apothekers (1); 

- de palliatieve netwerken (1);    

- de psychiatrische thuiszorg (1); 

- de verenigingen van mantelzorgers en gebruikers (1); 

- de vrijwilligersorganisaties (1).  

 

De raad van bestuur duidde ook een dagelijks bestuur aan met 10 leden.  De voorzitter en 

/of ondervoorzitter zijn een huisarts.   

 

 

 


