Ebpracticenet zoekt een COÖRDINEREND HOOFDREDACTEUR (M/V/X)
Wie zijn we?
Ebpracticenet
Binnen het Belgisch EBP-netwerk neemt ebpracticenet vzw de disseminatie van evidence-based richtlijnen en
informatie ter harte via het digitale platform en faciliteert ze de implementatie van aanbevelingen in de klinische
praktijk.
Toegankelijke, point-of-care, evidence-based databank voor alle zorgverleners
Ebpracticenet is een referentieplatform voor evidence-based practice (EBP) voor Belgische zorgverleners en
bevat uitsluitend gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare point-of-care-informatie zoals kritische
artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal, …
Alle informatie op ebpracticenet heeft het kwaliteitslabel van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based
Medicine (Cebam) en is, waar mogelijk, aangepast aan de Belgische zorgcontext. Daarnaast erkennen we de
expertise van de zorgverlener en houden we rekening met de belangen van de patiënt. Deze gouden driehoek
(evidence-based practice) vormt de rode draad van onze visie op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Het aanbod van ebpracticenet richt zich tot 10 zorgberoepen in de eerste lijn (huisartsen, kinesitherapeuten,
ergotherapeuten, apothekers, logopedisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, tandartsen, diëtisten en
podologen).
Ebpracticenet werkt sinds haar ontstaan in 2011 intensief samen met de vertegenwoordigers van de hele
eerstelijnszorg en wordt gefinancierd door de Belgische Overheid via het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (Riziv).

Functieomschrijving coördinerend hoofdredacteur
Het disseminatieteam streeft ernaar om (in opdracht van en in samenwerking met het EBP-netwerk) tegen 2025
een basisaanbod aan betrouwbare point-of-care-informatie voor 10 zorgberoepen in de eerste lijn ter
beschikking te stellen. Om deze doelstelling te behalen zal het aanbod op het platform, dat tot 2017 nog sterk
gericht was op huisartsen, de komende jaren verder uitgebreid worden.
We zijn momenteel op zoek naar een coördinerend hoofdredacteur die de verdere uitbouw van onze databank
met betrouwbare point-of-care-informatie voor 10 zorgberoepen begeleidt. Je werkt hierbij nauw samen met
de 2 hoofdredacteurs verantwoordelijk voor het informatieaanbod voor de 10 zorgberoepen in de eerste lijn, de
website-ondersteuner en een team van redacteurs. Je coördineert de opzet en het onderhoud van efficiënte
redactie- en werkingsprocessen in functie van de uitbreiding van het aanbod en een aanstaande vernieuwing
van de website. Je staat mee in voor het behalen van de doelstellingen binnen de afgesproken termijnen, stemt
af met de verschillende stakeholders en stuurt mee externe partners aan. Je zet mee het beleid uit en geeft vorm
aan langetermijnplannen. Je faciliteert de informatie- en kennisoverdracht tussen het disseminatie- en
implementatieteam. Je rapporteert aan de directeur.
Profiel:








Je bent houder van een masterdiploma.
Je hebt aantoonbare ervaring in projectcoördinatie en projectmanagement.
Je bent een teamplayer met sterke leidinggevende en coördinerende kwaliteiten.
Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
Je bent proactief en resultaatgericht.
Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en werkt verbindend.
Je bent stressbestendig en bezit een goede portie doorzettingsvermogen.



Je bent Nederlands- of Franstalig en verstaat en spreekt beide landstalen voldoende om te
communiceren.

Pluspunten:





Je hebt een masterdiploma in de gezondheidszorg of sociale wetenschappen.
Je hebt ervaring met coördinerend redactiewerk, bent taalvaardig.
Je bezit expertise in het domein van evidence-based practice in de gezondheidszorg.
Je hebt kennis van het Engels.

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende deeltijdse job (% te bespreken, minimum 50 %) in een organisatie in volle groei,
met fijne collega’s en een groot professioneel netwerk. Een combinatie met andere lopende vacatures binnen
ebpracticenet of het EBP-netwerk is mogelijk.
We bieden je een contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning aangevuld met extralegale
voordelen. Je kan onmiddellijk starten.
Je kantoor is in Leuven en er is mogelijkheid tot thuiswerk.

Is deze job iets voor jou?
Stuur dan voor 16/02/2021 je motivatiebrief en cv met foto naar
dominique.manhaeve@ebpracticenet.be .

