
 
 
 

Projectmedewerker ‘Project Informatisering Interculturele 

Bemiddeling in de Ambulante Sector’ – DG Gezondheidszorg 

(m/v/x) 
 

 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoekt voor onmiddellijke 
indiensttreding: een projectmedewerker ‘Informatisering Interculturele Bemiddeling in de 
Ambulante Sector’. Hij/zij zal tewerkgesteld worden in de Cel Interculturele Bemiddeling & 
Beleidsondersteuning. 

 
De Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning is onderdeel van de Dienst 
Psychosociale Gezondheidszorg (DGGS). Een van de taken van de Cel is de administratieve en 
inhoudelijke ondersteuning van de initiatieven interculturele bemiddeling in de Belgische 
ziekenhuizen. Concreet gaat het om de begeleiding van initiatieven in 60 ziekenhuizen die samen 
100 interculturele bemiddelaars en 20 coördinatoren interculturele bemiddeling in dienst hebben. 
De intercultureel bemiddelaars worden sinds een aantal jaren ook op grote schaal via 
videoconferentie ingezet in ziekenhuizen, bij huisartsen en in medische diensten van 
opvangcentra voor asielaanvragers. Deze vacature betreft de verdere ontwikkeling van de 
interculturele bemiddeling via videoconferentie. 

 
 

JOBINHOUD 

 
Je bent samen met de andere leden van het team verantwoordelijk voor de verdere 
ontwikkeling, promotie en ondersteuning van het project ‘informatisering interculturele 
bemiddeling in de ambulante sector’. 

 
Dit project heeft tot doel interculturele bemiddeling op afstand (via videoconferentie) op ruime 
schaal beschikbaar te maken voor de ambulante sector. 

 
Je ondersteunt het project:  

- Je controleert de online beschikbaarheid van de intercultureel bemiddelaars 
evenals de goede werking van het systeem  

- Je biedt eerstelijns ICT-ondersteuning aan hulpverleners en intercultureel 
bemiddelaars  

- Je bent betrokken bij de verdere ontwikkeling en het testen van de app die in het 
kader van het project gebruikt wordt 

 
Je wordt nauw betrokken bij de evaluatie van het project (interviews, analyse 
gebruiksgegevens, …) 

 
Je bent mede verantwoordelijk voor de promotie van het project. 

 
Je geeft trainingssessies voor hulpverleners en bemiddelaars over het gebruik van de app. 

 
 

Meer info over de jobinhoud en of selectieprocedure? 
Hans Verrept – Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning  
Tel. : 02/524.86.07 
E-mail : hans.verrept@health.fgov.be 

mailto:hans.verrept@health.fgov.be


 
 
 
 
 
 

 

DIPLOMAVEREISTEN 
 

Je beschikt over een diploma bachelor of master. 
 
 

 

COMPETENTIES 
 

Gedragsgerichte competenties 

 

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en 
je verantwoordelijkheid op te nemen voor de te ondernemen acties.  

• Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een 
vertrouwensrelatie met hen op. 

 
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante en objectieve manier. Je 

levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 

• Je plant en beheert jouw eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, 
interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je 
continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.  

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door 
bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 

Technische competenties 

 

• Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden zowel schriftelijk als 

mondeling  
• Je hebt een goede passieve kennis van het Frans. Tweetaligheid is een pluspunt. 

 

Pluspunten 
 

 

• Je beschikt over een grote dosis overtuigingskracht en enthousiasme  
• Je beschikt over basisvaardigheden voor het gebruik van een pc (Microsoft Word, 

Excel, Outlook) en videoconferentie toepassingen (type Skype, Google Meet, …) 
 

• Je hebt belangstelling voor de problematiek van gezondheidszorg voor migranten 

en etnische minderheden 
 

• Je hebt een basiskennis van intercultureel bemiddelen / tolken op afstand 

(via videoconferentie) of je bent bereid je hierin te bekwamen 

 
 
 

 

 

AANBOD 



 
 

Een boeiende en afwisselende job met indiensttreding februari 2021. Voltijds. Contract 
tot eind 2022 (mogelijk verlengbaar). Verloning volgens diploma. 

 
 

 

INTERESSE 
 

Stuur jouw motivatiebrief en CV voor 16 december 2020 per mail aan de heer Hans 
Verrept, celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning, 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DGGS), E-mail: 
hans.verrept@gezondheid.belgie.be 

 
 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Er zal een eerste selectie gebeuren op basis van jouw CV en motivatiebrief. Je 
zal hierover feedback ontvangen in de week van 21 december 2020. 

 

Indien je geslaagd bent in de CV-screening dan zal je worden uitgenodigd voor 
een interview en een case. 

 

Technische case  
In deze technische case zal de competentie presenteren gemeten worden. Er zal u gevraagd 
worden om een korte presentatie voor te bereiden en te geven. 

 

Interview  
De jury evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de job vereisten. Er 
worden ook vragen gesteld omtrent je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

 
 

 

Wij willen de samenleving waarvoor we ons inzetten zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf 
weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan 
de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw 
handicap aan. 

mailto:hans.verrept@gezondheid.belgie.be

