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Data analist – project manager (m/v/x) 

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) zoekt een data analist – project manager. Heb 

je een passie voor data en wil je dit combineren met project management in het domein 

van de gezondheidszorg? Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. 

Bedrijfsomschrijving 

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud 

en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en 

ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan 

op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, 

Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten. 

Meer info over het IMA vind je op https://ima-aim.be. 

Functieomschrijving en profiel 

Voor de IMA-coördinatiecel zijn we op zoek naar een voltijdse data analist – project manager.  

 
Als project manager ben je verantwoordelijk voor de IMA Atlas.  

 Je waakt over de inhoud van de IMA Atlas conform de strategische doelstellingen van het 

IMA. Dat wil zeggen dat je indicatoren toetst m.b.t de toegankelijkheid, doelmatigheid en 

of kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg. Je streeft naar breed gedragen (inter)- 

nationaal vergelijkbare definities. 

 Per deelproject coördineer je de verschillende fasen van totstandkoming van indicatoren 

zodat deze binnen de afgesproken limieten van tijd, kwaliteit en middelen gerealiseerd 

kunnen worden.  

 Je beheert de planning van nieuwe deelprojecten en de actualisatie van bestaande 

statistieken. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s bij het IMA en partner-

organisaties. Je zorgt voor een goede samenwerking, synergie en informatiedoorstroming. 

Waar nodig help je bij de productie van statistieken voor de IMA Atlas. 

 Je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project, zowel intern als naar 

externen.  

 Je bent verantwoordelijk voor een professionele communicatie over de IMA Atlas naar het 

management, de partners en het doelpubliek. Je bent ook het aanspreekpunt voor 

externen. 

 Je werkt samen met de collega’s aan regelmatige communicaties voor het doelpubliek. 

 Je hebt voldoende technische kennis van de IMA Atlas tool om collega’s te ondersteunen, 

en om te communiceren met de software leverancier over nieuwe ontwikkelingen.  

 Je doet voorstellen voor nieuwe thema’s, innovatie, verbetering van procedures enz. en 

werkt deze ook uit. 

 Je zorgt voor correcte informatie in de metadatafiches die onder meer informatie geven 

over de interpretatie van de gepubliceerde statistieken. 

 Je zorgt ervoor dat de  geografische referentietabellen en vormbestanden gebruikt in de 

IMA Atlas up-to-date blijven. 

Naast het project management (halftijds) werk je als data analist mee aan 

beleidsondersteunend onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld over de opdrachten die aan het IMA 

werden toegewezen in het kader van de projecten geïntegreerde zorg. Je staat in voor het tijdig 
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opleveren van duidelijke rapportering met correcte resultaten na analyses op basis van de 

beschikbare data. Je werkt hiervoor nauw samen met de project manager en data managers. 

 Je verwerkt gegevens (cleaning, aggregaties, controles) om te komen tot een werkbare 

analysetabel. 

 Je analyseert de gegevens, gebruik makend van de geschikte statistische methodologie. 

Gebruik maken van recente inzichten in de wetenschappelijke literatuur, genereer je 

correcte wetenschappelijke output. 

 Je rapporteert op een professionele, didactische manier.  

 Je bent vertrouwd met facturatiedata van de ziekenfondsen en je kent de structuur en de 

inhoud van de IMA databanken.  

 Je programmeert in SAS en R, je hebt aandacht voor ‘good programming practices’ en 

ondersteunt collega’s hierin. 

 Je volgt de globale interne en externe ontwikkelingen op met betrekking tot het domein 

van de gezondheidszorg. 

Profiel 

 Je hebt een Master diploma.  

 Je beschikt over de nodige ervaring in (big) data management en statistische analyse. 

 Je hebt ervaring met Project Management. Je organiseert, plant, neemt initiatief en pakt de 

zaken actief aan met het nodige enthousiasme. 

 Je kan probleemloos werken met de gangbare computersoftware. Ervaring als SAS en/of R 

programmeur is een pluspunt. 

 Je kan perfect functioneren in een gemengd Frans-Nederlandstalig team.  

 Je hebt interesse in de sector van de gezondheidszorg en de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 

 Je werkt zorgvuldig, georganiseerd en gestructureerd. 

 Je werkt proactief, neemt initiatief en doet verbetervoorstellen. 

 Je bent leergierig om zowel domeinkennis te vergaren als nieuwe software aan te leren. 

 Kennis van de gegevens verzekerbaarheid en uitgaven gezondheidzorg van de Belgische 

verzekeringsinstellingen is een pluspunt. 

 Je kan zelfstandig werken maar je werkt ook graag in teamverband.  

 

Aanbod 

Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur. Werken bij het IMA is werken in een professionele 

omgeving en boeiende sector met een grote variatie aan projecten. De ongedwongen spirit binnen 

een klein, maar gedreven team, zal je wellicht ook bevallen. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk 

salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatie- en 

groepsverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.  

Bij interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief naar personnel-ima-aim@intermut.be. Mocht je graag bijkomende 

informatie verkrijgen, kan je contact opnemen met Birgit Gielen (0474347466). 
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