
 

Stafmedewerker Gezondheids-en 
welzijnsbeleid (M/V) 
Voltijds contract van onbepaalde duur 

 
 

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten is op zoek naar een stafmedewerker Gezondheids- en 
welzijnsbeleid. 
 
Het gezondheids- en welzijnsbeleid in Vlaanderen evolueert snel, en de ziekenfondsen zijn meer 
dan ooit een belangrijke partner. Als stafmedewerker is het jouw taak om dit beleid op te volgen 
en te implementeren in de werking en het aanbod van LM. 
 

Functie 
 

▪ Je volgt van nabij het overheidsbeleid en de maatschappelijke ontwikkelingen inzake 
gezondheidszorg en welzijn op. Met specifieke focus op preventie, mantelzorg, 
maatschappelijk werk en het domein personen met een handicap.  

▪ Je interpreteert wetteksten op een correcte manier en je kan deze vertalen naar het 
werkveld. 

▪ Je doet beleidsvoorbereidend werk binnen jouw expertise: je denkt strategisch na over 
de rol van ziekenfondsen in het gezondheids- en welzijnslandschap, maakt analyses, 
formuleert opportuniteiten, leidt en begeleidt projecten.  

▪ Je onderhoudt contacten met interne en externe partners inzake maatschappelijk werk, 
mantelzorg, preventie en het domein personen met een handicap (interne diensten, 
betrokken Agentschappen, andere mutualiteiten,…) 

▪ Je verzorgt relaties met overheidsinstanties en komt administratieve verplichtingen na.  
▪ Je ondersteunt de regionale ziekenfondsen van LM in hun werking inzake preventieve 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, mantelzorg, personen met een handicap,…  en 
ontwikkelt in samenwerking met interne diensten acties en methodieken om de 
doelstellingen te realiseren.  

▪ Je vertegenwoordigt LM in externe werkgroepen en organen en bewaakt de belangen 
en visie van de organisatie. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst 
gezondheidszorgen en de directie. 

 
 
Profiel 
 
  

▪ Je hebt een minimum bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of 

gelijkwaardig door ervaring.  

▪ Je hebt een sterke interesse in het gezondheids en welzijnsbeleid in Vlaanderen.   

▪ Je beschikt over een theoretische en toegepaste deskundigheid inzake gezondheids en 
welzijnsbeleid en methodiekontwikkeling. 

▪ Je hebt ervaring met of kennis van het zorglandschap. Kennis van de ziekenfondssector in het 
bijzonder is een pluspunt. 

▪ Je kan complexe informatie analyseren en je kan de essentie scheiden van de details.  
▪ Je schept orde en structuur in je werk en je kan projectmatig werken. 
▪ Je bent stressbestendig en kan verschillende projecten tegelijk opvolgen. 



▪ Je bent een netwerker en gebruikt dit netwerk slim om jouw projecten vooruit te 
stuwen. 

▪ Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk.  

▪ Je werkt zeer vlot met diverse PC-toepassingen (Microsoft Office).  

▪ Teamspirit draag je hoog in het vaandel maar je kan ook goed zelfstandig werken. 

 

 
 
Aanbod 
 

▪ Voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving. 
▪ Je werkt in een voltijdse 36-uren week. Ons glijdend uurrooster in combinatie met een 

aantrekkelijke vakantieregeling zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Op 
geregelde tijdstippen kan je van thuis uit werken.  

▪ Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: telewerkvergoeding, maaltijdcheques, een 
groeps- en hospitalisatieverzekering, exclusieve personeelskortingen bij honderden 
bedrijven, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer + parkeermogelijkheid,…  

▪ Plaats van tewerkstelling: Brussel (Halte Louiza) 
 

Interesse? 
 

Stuur je motivatiebrief en cv naar:  
Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
Peter Christiaens, 
Personeelsdienst 
Livornostraat 25 
1050 Brussel  
of via e-mail: jobs@mut400.be 
 
 

Procedure 
 

De eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden cv’s. De tweede selectie verloopt via een 
gesprek (op de Landsbond of online). Kan je niet alle items afvinken? Geen probleem. Voor ons 
zijn je enthousiasme en je leergierigheid zeker even belangrijk. Tot binnenkort?  

mailto:jobs@mut400.be

