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SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: projectmedewerker perinataal netwerk
: A1 – A3
:A
: aanwerving
: gezinszorg en aanvullende thuiszorg
: dienstverantwoordelijke Zorg & Welzijn

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Als projectmedewerker werk je in opdracht van de Noord-Limburgse OCMW’s. Je bent de
brugfiguur tussen de partners van het perinataal netwerk en staat in voor de organisatie en
goede werking van dit netwerk. Het perinataal netwerk PRAGT werd opgericht om een
multidisciplinaire aanpak van de zwangerschap bij de kwetsbare zwangere mogelijk te
maken met speciale aandacht voor vroegdetectie en preventie. Je begeleidt ook

kwetsbare moeders tijdens de zwangerschap, stelt met hen een zorgplan op en schakelt de
nodige hulp in o.b.v. de noden per levensdomein. Hiervoor werk je op de afdeling
materniteit in het Mariaziekenhuis in Pelt.
FUNCTIE-INHOUD
- Coördinatie perinataal netwerk
- Organisatie werkgroepen en cliëntoverleg
- Centraal meldpunt voor kwetsbare zwangere vrouwen
- Opstellen zorgplannen
- Opvolging uitvoering van de zorgplannen
- Uitwerken van richtlijnen voor vervolgacties
- Organisatie van warme overdracht
- Registratie projectresultaten en deelname forum gezinsarmoede van POD MI
- Brug naar andere netwerken rond (gezins-)armoede in de regio

KENNIS & VAARDIGHEDEN
− masterdiploma vroedkunde
− ervaring als vroedkundige
− grondige kennis van de sociale kaart
− elementaire kennis van OCMW-wetgeving
− cliëntdossiers nauwkeurig en gestructureerd kunnen opmaken en bijhouden
− talent voor organisatie en netwerken
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stressbestendigheid
Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
Functioneert goed onder snel veranderende en belastende omstandigheden
zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet
leerpunten om in acties
mondeling communiceren
formuleert helder en duidelijk, brengt structuur en houvast, kan de aandacht vasthouden
past de boodschap aan de toehoorder(s) aan
vraagt door op gegeven informatie, gaat in op reacties en toetst of de boodschap goed,
correct en volledig is overgekomen
klantgerichtheid
leeft zich in de situatie van klanten in en respecteert het beroepsgeheim
stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en speelt in op wensen van klanten voor
zover dit overeenstemt met de opdracht van de dienst
streeft naar klanttevredenheid en neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten
assertiviteit
heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit, heeft een stevige en
weerbare opstelling in contacten
treedt consequent en vastberaden op, straalt gezag en vertrouwen uit
geeft gemaakte fouten toe, laat zich aanspreken op gedrag en staat open voor feedback
adviseren
verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt
hierbij de juiste personen en instanties
geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
inlevingsvermogen
kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met een cliënt aangaan
toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of
omgangsvormen en kan een luisterend oor vormen
past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
plannen en organiseren
plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het
overzicht
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stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen
past de planning en gewijzigde omstandigheden aan en houdt rekening met zaken die op
lange termijn spelen
integriteit
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie en respecteert het
beroepsgeheim
wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie
heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
samenwerken
denkt mee en draagt bij tot de gezamenlijke opdracht ook al is dit niet van persoonlijk
belang
leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na en communiceert op een open
manier
gaat respectvol om met andere(n), toont waardering voor ieders eigenheid, zoekt naar
oplossingen bij conflicten, is collegiaal en streeft een goede groepsgeest na

