
 

Vacature: stafmedewerker beleid 

 

VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk) is de werkgeversorganisatie die de belangen 

verdedigt van de onafhankelijke spelers in het Vlaamse zorglandschap. De staf van VLOZO 

bestaat momenteel uit één gedelegeerd bestuurder en twee stafmedewerkers. De ambitie is 

om deze staf op termijn verder uit te breiden. 

 

Als beleidsmedewerker van onze koepelorganisatie volg je een aantal specifieke dossiers 

binnen het beleidsdomein van de residentiële ouderenzorg nauwgezet op. Deze dossierkennis 

zet je dan vervolgens om in deskundige adviezen gericht aan het directiecomité en de 

gedelegeerd bestuurder over de door VLOZO te nemen stappen. 

 

Op dagdagelijkse basis rapporteer je aan de gedelegeerd bestuurder. De staf van VLOZO 

(gedelegeerd bestuurder en stafmedewerkers) rapporteert aan het directiecomité. 

 

Functieomschrijving 

 

• Je bewaart een algemeen overzicht over alle inhoudelijke dossiers. 

• Je wordt/bent dé expert binnen VLOZO over bepaalde inhoudelijke dossiers in de 

residentiële ouderenzorg. 

• Je volgt beslissingen van de Vlaamse en federale overheden mee op, verzamelt 

informatie vanuit het werkveld en bekijkt samen met de gedelegeerd bestuurder en het 

directiecomité de mogelijkheden om hierrond initiatieven te ontwikkelen. 

• Je schrijft nota’s en uitgewerkte teksten, maakt analyses van cijfergegevens of 

regelgeving die de VLOZO-database verder aanvullen. 

• De door de raad van bestuur bepaalde strategische doelstellingen zijn jouw leidraad, 

je bouwt een netwerk uit om deze doelstellingen te bereiken. 

 

Profiel 

 

• Je hebt minstens een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting en 

interesse in of affiniteit met de residentiële ouderenzorg. 

• Je bent creatief, denkt out of the box en durft tegen de stroom in te gaan. 

• Je hebt een vlotte pen en goede mondelinge communicatievaardigheden, zowel in 

het Nederlands als het Frans.  

• Een tekst analyseren is voor jou geen probleem, je kan kernpunten beknopt 

samenvatten en overbrengen naar een breder publiek. 

• Je weet van aanpakken, een project werk je gestructureerd en correct af.  

• Je hebt kennis van Sharepoint en Onedrive. 

 

 



 

 

Aanbod 

 

• Voltijds/38-uren werkweek 

• Competitieve verloning 

• Maaltijdcheques 

• Vergoeding woon-werkverkeer 

• (Indien gewenst) hospitalisatieverzekering 

• GSM-abonnement + laptop 


