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Gezondheidsreferent voor België (m/v/x)
Context
Dokters van de Wereld is een internationale Niet Gouvernementele Organisatie ter bevordering van
de gezondheidszorg en maakt deel uit van een internationaal netwerk. Wij bieden medische
Wij willen een universele ziektekostenverzekering waar eenieder toegang heeft tot gezondheidszorg
en dit zonder beperking ( van financiële, culturele, of geografische aard, enz.)
In België en ook in de wereld zijn onze projecten bedoeld voor iedereen die geen toegang heeft tot de
gezondheidszorg.
Deze zijn in het bijzonder in 5 assen gestructureerd : de personen die zich aan de rand van de
maatschappij bevinden (daklozen, mensen zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enz) ;
kinderen in een kwestbare situatie ; vrouwen (die we bijstaan in hun strijd voor gelijke rechten of tegen
seksueel misbruik bijvoorbeeld) ; migranten of ontheemden en slachtoffers van noodsituaties of
conflicten.
Om onze missie succesvol te maken , baseren we ons op 3 pijlers :


Zorg : een effectieve toegang tot de zorg aan de bevolkingsgroepen verlenen



Verandering : Meer dan enkel helpen willen we verandering bekomen op lange termijn



Getuigen : Wij behouden niet het stilzwijgen. Dankzij onze expertise en onze aanwezigheid op
het terrein, confronteren we de overheden (lokale, regionale en (inter)nationale met feiten,
cijfers en met de werkelijkheid.
Onze projecten zijn gedragen door een reeks waarden die ook terug te vinden zijn in heel onze
oreganisatie : sociale Rechtvaardigheid, Empowerment, Onafhanklijkheid, Engagement, Evenwicht
ESSENTIE
Onder de supervisie van de Directie Gezondheid, bent u belast met het medische aspect en met de
kwaliteit van de verstrekte zorg binnen de projecten die onder uw verantwoordelijkheid vallen en die
tot uw thematische bevoegdheidsgebieden behoren.
TAKENPAKKET
U staat borg voor de kwaliteit en de wetenschappelijke geldigheid voor de gezondheidshandelingen
van de projecten in België, u definieert mee het medisch-operationele beleid, en verzekert de
samenhang en de realisatie ervan binnen de projecten.

Voorbeeld van takenpakket :
• Deelnemen aan en samenwerken met het team binnen het Departement Gezondheid, de medisch
coördinator, de programmacoördinatoren, hun hiërarchische meerdere N+1 et de ploegen op het
terrein, de uitwerking van een operationele landenstrategie in overeenstemming met de
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strategische prioriteiten en het kader van Dokters van De Wereld : definiëring van de
gezondheidsnoden, analyse van de socio-culturele en de ploitieke nationale/internationale actoren
• Bijgestaan door de medisch Coördinator voor België, deelname aan de uitwerking/revisie van
medisch-operationele antwoorden, de technische supervisie verzekeren en de vertaling ervan door
de Medische Focal Point, de gezondheidsstaffs van BOP en de coördinatoren voor de medische
behoeften in actievoorstellen.
• Zijn medische expertise verlenen bij het verifiëren van de gepastheid van de middelen om de
doelstellingen te behalen, en, in voorkomend geval, mobiliseren en waarschuwen voor arbitrage
rekening houdend met de richtlijnen van de Codir
• Samen met de medisch coördinator het globaal strategisch kader inzake de gezondheidsthema’s
definiëren, uitwerken, verspreiden en eigen maken bij de operationele ploegen
-

De briefingen doen over de implementatie van de gezondheidsthema’s
Vorming uitwerken en geven aan de ploegen op het terrein en aan de partners over de
strategische doelstellingen, de méthodologie voor het behartigen van de belangen, de
middelen en de technieken

• In samenwerking met de MEAL en bijgestaan door de medische coördinator voor België, het
valideren van de keuze van medische indicatoren voor de projecten op basis van onderhandelingen
met de ploegen, en het verlenen van de noodzakelijke methodologische ondersteuning bij de
definiëring ervan.
• In samenwerking met de medische Coördinator voor België, bijdragen tot het opvolgen van de
indicatoren, in het bijzonder tijdens de redactie van het technische gedeelte bij aanvragen tot
financiëring en bij berichtgeving, dit in rechtstreekse samenwerking met de MEAL
• In het kader van een kwaliteitscontrole, de wetenschappelijke geldigheid waarborgen van de
gevoerde acties met respect voor het beleid, de processen, de protocollen en de medische
instrumenten- in voorkomend geval de vereiste aanpassingen valideren
• In samenwerking met de medische Coördinator voor België, de vormings behoeften detecteren van
de ploegen, de antwoorden hierop coördineren voor wat betreft interne of externe opleiding.
In de hoedanigheid van Gezondheidsspecialist voor België, aanbevelingen doen op basis van
wetenschappelijk bewijs, supervisie van de uitvoering van de aanbevelingen, dit om de kwaliteit te
verbeteren van de medische interventies binnen de projecten

Voorbeeld van takenpakket :
• In samenwerking met de MEAL et in overleg met de medisch Coördinator voor België, de
uitwisseling van praktijken tussen de projecten bevorderen op het vlak van de interventiemodellen,
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•
•

•

•
•
•
•

de beïnvloedingsstrategiën en bijdrage aan transversale belangenbehartiging en de integratie van
transversale benaderingen
Bezoeken op het terrein verrichten/ programma (interne contrôle, coaching, harmonisering van de
praktijken)
Zich verzekeren van de aanneming van de protocollen en beleidslijnen van Dokters van de Wereld
binnen de programmacontext en de behoeftes identificeren van instrumenten en van het kader,
met inbegrip van de vernieuwing ervan
In samenwerking met de MEAL, samenwerken aan de valorisering en de kapitalisatie van de
projecten, waaronder deelname aan studies, aan werkgroepen aan een vergelijkkende
gegevensanalyse, aan publicaties enz.
In samenwerking met de MEAL, de uitwisseling bevorderen van kennis en best practices tussen de
verschillende medewerkers/projecten
Thematische rapporten opstellen en conclusies formuleren die als basis kunnen dienen voor
belangenbehartiging
Studies verrichten en bevragingen doen om de belangenbehartiging en de strategische reflectie
voeding te geven
Stipt deelnemen aan de werkgroepen inzake transversale onderwerpen

Als lid van het departement Gezondheid
Het analyseren, communiceren en verbeteren van de bestaande procedures, modellen, méthodes en
instrumenten om de uitlijning te bewaken tussen de medische activiteiten en de nationale en
internationale guidelines en om een optimaal verloop van de medische activiteiten mogelijk te maken.
Voorbeeld van takenpakket :
• Deelnemen aan de reflectie over het operationeel onderzoek om de kwaliteit van onze interventies
te versterken en om bij te dragen tot de behartiging van de belangen
• Deelname voor Dokters van de Wereld aan nationale en internationale actoren netwerken
• Dokters van de Wereld vertegenwoordigen bij de (inter)nationale beslissingsorganen voor wat
betreft de gezondheidsaspecten en initiatieven tot belangenbehartiging
• Bijdrage tot de valorisatie van expertise en aan het zichtbaar maken van Dokters van De Wereld bij
mogelijke donors en ondersteuning van de strategiën om fondsen te werven
• Deelnemen aan de selectie voor functies met een medische verantwoordelijkheid
• Bijdragen tot de inhoud van en het updaten van boordtabellen, gidsen en handleidingen van het
Departement Gezondheid
• Deelname aan de evaluatie en het uitwerken van de jaarlijkse Actieplannen van het Departement
Gezondheid
UW PROFIEL
• Tewerkgesteld in de gezondheidssector (verpleger, vroedvrouw, geneesheer) met een Master in
openbare Gezondheid
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• Minstens 3 jaar ervaring binnen het beheer van sociale projecten, humanitaire projecten en/of
ontwikkelingsprojecten
• Ervaring binnen het domein van gezondheid en armoede, gezondheid en rechten, sociale
gezondheidsdeterminatoren, eerstelijnsgezondheidshulp, bevordering van gezondheid,
toxicomanie
• Informaticakennis : Goed overweg kunnen met Microsoft Office, vertrouwd zijn met Excel in het
bijzonder
• Tweetalig Fr/NL
• Kennis van het Engels is wenselijk
WIJ BIEDEN






Een verrijkende functie die tevens essentieel is binnen het hart van de projecten van
Dokters van de Wereld
Het innemen van de positie zo vlug mogelijk.
Een contract van onbepaalde duur
Een voltijdse arbeidsovereenkomst (100 %- 5 daagse werkweek-39 u)
Maaltijdcheques – 100 % terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer

INTERESSE ?
Dank om uw kandidatuur in te dienen (CV en motivatiebrief) via het daartoe bestemde formulier.
Dokters van de Wereld behoudt zich het recht voor om iemand aan te werven voor het afsluiten van
de datum voor de kandidatuurstelling. Wij zullen alle kandidaten een antwoord sturen.
Dokters van de Wereld dankt u voor de interesse die u toont in onze organisatie en wenst u veel
succès in uw carrière.
Dokters van de Wereld vraagt geen enkele financiële bijdrage in het kader van de
recruteringsprocedure.
Dokters van de Wereld verbindt er zich toe om mensen met een handicap aan te werven en verzet
zich tegen elke vorm van discriminatie. Wij informeren er u over dat uw persoonsgegevens
geïnformatiseerd worden en dat zij op vertrouwelijke wijze behandeld zullen worden. Uw
persoonsgegevens worden in het kader van huidige selectieprocedure bewaard gedurende een
termijn van 6 maanden. Enkel de personen die hiertoe een bijzondere machtiging gekregen hebben in
ons Algemeen Vertrouwelijkheids Charter zullen uw gegevens kunnen raadplegen en dit uitsluitend
voor interne doeleinden.

