
 

 

 

 
Stafmedewerker Vertegenwoordiging – Dienst Regionale Materies 

Context 

De laatste staatshervorming leidde tot verschuivingen van een aantal 

bevoegdheden inzake gezondheidszorg. Zo staat ons ziekenfonds ondermeer in 

voor de opvolging van de Brusselse sociale bescherming. Om de 

informatiedoorstroming in goede banen te leiden en impact te hebben op het 

regelgevend kader, beschikken we over medewerkers die ons vertegenwoordigen 

in de diverse instanties en commissie binnen de IrisCare-administratie 

 

De Dienst Regionale Materies heeft als opdracht de implementering van de zesde 

staatshervorming, voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op te 

volgen en de Algemene Directie de nodige elementen aan te reiken waarmee ze 

haar opdrachten op deelstaatniveau kan ontwikkelen. Het takenpakket omvat ook 

de vertegenwoordiging van Solidaris Brabant in diverse instanties en commissies 

binnen de IrisCare-administratie (dit is het Brussels RIZIV), het ijveren voor 

toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg voor de bevolking evenals de 

permanente monitoring van de sectoren gezondheidszorg en bijstand aan 

personen.  

Om de vertegenwoordiging van het ziekenfonds binnen de diverse 

beleidsinstanties op een gedegen manier te verzekeren zoekt de Dienst Regionale 

Materies voor spoedige indiensttreding een gedreven stafmedewerker. 

 

Functie 

• Op de voet volgen van het beleid, zowel algemeen als specifiek voor de 

deelstaatmateries (zorgbehoefte, geestelijke gezondheid, handicap, 

eerstelijnszorg, ...) en de overige ziekenfondsmateries. 

• Zorgen voor de vertegenwoordiging van Solidaris Brabant in diverse 

technische commissies van de IrisCare-administratie, alsook andere 

adviesraden en overlegplatformen (GGC, COCOF). Je werkt hiervoor nauw 

samen met en kan rekenen op ondersteuning van het diensthoofd.  

• Anticiperen op beleidsinitiatieven en besluitvorming en deze evalueren. 

• Bijdragen aan de voorbereiding en ondersteuning van de besluitvorming in 

het kader van de opdrachten en bevoegdheden die aan Solidaris Brabant zijn 

toegewezen. 

• Opbouwen en onderhouden van een netwerk van relevante contacten en/of 

samenwerkingen op verschillende beleidsniveaus. 



• De positie van Solidaris Brabant versterken via functionele netwerking zowel 

buiten als binnen de organisatie. 

• Werken aan supports voor interne informatiedoorstroming ten behoeve van 

de verschillende diensten en business units. 

 

Profiel 

• Een universitair diploma (master) bij voorkeur in de rechten of de humane 

wetenschappen en enkele jaren ervaring in een beleidsvoorbereidende 

functie. 

• Vaardigheden in het overbrengen van kennis.  

• Sterk zijn in planning en organisatie.  

• Sterk zijn in samenwerken en overleggen.  

• Over een gedegen kennis beschikken van de bevoegdheidsoverdrachten naar 

aanleiding van de zesde staatshervorming of je bent bereid de nodige 

inspanningen te leveren om de wetgevingen die van toepassing (zullen) zijn, 

te assimileren. 

• Loyaal zijn en handelen conform de waarden van Solidaris Brabant. 

• Georganiseerd en methodisch zijn en zowel zelfstandig en proactief als in 

team kunnen werken en communicatief sterk zijn (verbaal en schriftelijk). 

• Goede kennis hebben van de tweede landstaal (tweetalige werkomgeving) en 

het Engels. 

• Affiniteit met Brussel is een plus.  

 

Wij bieden 

• Een afwisselende en uitdagende functie (met een sterke maatschappelijke 

meerwaarde) binnen een jong en gedreven team. 

• Tewerkstelling binnen de centrale zetel van een gezonde organisatie op 

wandelafstand van het centraal station. 

• Een marktconform loon, maaltijdcheques, een eindejaarspremie evenals een 

groeps- en hospitalisatieverzekering. 

 

Interesse?  

Richt je kandidatuur met cv en foto vóór 08 december 2022 aan Solidaris Brabant, Directie 

Human Ressources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel. 

E-mail: jobs.bra@solidaris.be. 
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