
 

 
 
 
 
 

 
 

Toegankelijke gezondheid voor iedereen. 
 

Solidaris Brabant Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 629.000 leden. Wij zijn op 
zoek naar een: 

  Business Analist (m/v/x) 

Rol: 

 U maakt deel uit van team businessanalisten die hun functie uitoefenen in de 
administratieve diensten (Gezondheidszorg, Uitkeringen, Verzekerbaarheid). U 
coördineert businessprojecten naar aanleiding van wetswijzigingen en/of die bedoeld 
zijn om de operationele efficiëntie te verbeteren (processen automatiseren, 
verfijnen,…).  

 U focust op specifieke projecten maar kan ook samen met andere businessanalisten 
aan transversale projecten werken. 

 U werkt autonoom en ressorteert onder de verantwoordelijke van de 
businessanalistenpool, aan wie u op regelmatige basis rapporteert. 

 

Functie: 

 U maakt, ten behoeve van de IT-directie, businessanalyses over verschillende 

materies uit de ziekte- en invaliditeitsverzekering en zorgt hierbij voor een strikte 

naleving van de regelgeving en de projectmethodiek in de Solidaris Brabant. 

 U staat in voor de follow-up van alle fases van uw projecten (analyse, programmering, 

test en implementering). Dit impliceert onder meer dat u zich ervan dient te 

vergewissen dat de gebruikers vlot overweg kunnen met het ontwikkelde systeem. 

 U werkt mee aan het opmaken en bijwerken van documentatie en 

procedurehandleidingen. 

 U neemt deel aan interne en externe overlegvergaderingen. 

 U vormt de schakel tussen de operationele diensten (administratie of business) en 

de IT. 

Dit omvat onder meer:  

 Businessanalyses over verschillende materies realiseren op basis van te 
verwerven kennis over de regelgeving van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 De verschillende interveniënten en de behoeften van de diensten en 
eindgebruikers vastleggen. 

 De inkomende en uitgaande informatiestromen bepalen. 

 Bepalen welke taken moeten worden geautomatiseerd, de processen 
vereenvoudigen en efficiënter maken. 

 Alle ontwikkelingsfases van het project opvolgen en zorgen voor de nodige 
coördinatie tussen de verschillende interveniënten. 

 Een testplanning opmaken. 

 De testfases opvolgen . 

 Instaan voor de implementering van het project. 

 Instaan voor de communicatie rond de ontwikkelde oplossing. 

 De resultaten beoordelen met de eindgebruikers. 
 

 

 



 

 

 

Profiel:  

 U hebt een master in de IT, business engineering of businessadministration, 

businessanalist,  

OF bachelor in die domeinen en eventueel een aanvullende opleiding of ervaring als 

businessanalist of projectmanager.  

 Ervaring als businessanalist is een pluspunt. 

 U hebt een grondige kennis van de regelgeving van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering of bent bereid deze kennis te verwerven.  

 U bent sterk in communicatie, organisatie en proactief taakbeheer om een planning 

te halen. Basiskennis van het Frans is een minimumvereiste. Kennis van een of meer 

modelleertools is een pluspunt. 

 

Wij bieden: een marktconform loon, maaltijdcheques, eindejaarspremie, groeps- en 

hospitalisatieverzekering. Tewerkstelling in een 35-urenweek met flexibele uurregeling.  U 

werkt in de hoofdzetel op wandelafstand van het Centraal Station. 

 

Interesse? 

Richt uw kandidatuur met C.V. en motivatiebrief aan met referentie ‘Business Analist’ aan 
Solidaris Brabant, Directie Human Resources, Zuidstraat 111 te 1000 Brussel of per e-mail 
aan: jobs.bra@solidaris.be.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.solidaris-brabant.be 
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