
 

 

 
 

Functieprofiel coördinator Health 
& Care network Kempen 

 

 
1 Doel van de functie 

 

 
De coördinator bouwt het Health & Care Network Kempen uit vanuit een visie van versterkt 
ondernemerschap en zorginnovatie en plaatst dit in de markt. Hij/zij gebruikt het plan van aanpak 
dat in co-creatie met een 60-tal stakeholders uit de regio Kempen tot stand kwam hiervoor als 
uitgangspunt. De coördinator zorgt ervoor dat de 6 inhoudelijke pijlers (zie plan van aanpak) 
evenwichtig worden uitgebouwd. Hij/zij vertegenwoordigt het Health & Care Network Kempen bij 
externen; bouwt bruggen naar andere organisaties en netwerken in binnen-en buitenland, draagt 
partners aan en bereidt potentiële projectaanvragen voor. De coördinator speelt in op 
opportuniteiten binnen en buiten de regio. Hij/zij staat zeer dicht bij de bedrijven en de non-profit, 
bij intermediaire organisaties en bij beleidsmakers. 

 
 

2 Interacties en situering 
 

 

Operationeel niveau: 

De coördinator wordt tewerkgesteld binnen Thomas More Kempen en rapporteert aan de LiCalab 
manager. Samen met de manager en business developer van LiCalab geeft hij/zij het Health & 
Care Network operationeel vorm.  

 
Strategisch niveau: 

De coördinator rapporteert op strategisch niveau aan de stuurgroep van het Health & Care 
network Kempen, met vertegenwoordigers van VOKA Kempen, AZ Herentals, Streekplatform 
Kempen, Innovatiecentrum Antwerpen, provincie Antwerpen, Thomas More, LiCalab en Van Roey 
Automation NV.   

 

 

3 Verantwoordelijkheden 
 
 
 

Uitbouwen van de 6 pijlers van het Health & Care Network 
 

      Garandeert een duidelijke visie voor de 6 pijlers van het netwerk en bouwt deze operationeel uit 
 Is verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen en KPI’s die met/door de stuurgroep bepaald 

worden 
  Spot en signaleert toekomstige trends en zet deze om in nieuwe projecten 
  is verantwoordelijk voor de nodige financiering ikv de duurzame werking 

 

 
Public Relations & communicatie 
 

 Geeft het Health & Care Network Kempen een duidelijke identiteit/gezicht in nauwe 
samenwerking met de 3 woordvoerders van het netwerk   

 Is verantwoordelijk voor de profilering van het Health & Care Network Kempen  
 Bouwt proactief netwerken uit met het werkveld in de regio, in  Vlaanderen 

en daarbuiten 
 Vertegenwoordigt het Health & Care Network Kempen in relevante overlegfora 
 Bouwt een integraal communicatieplan uit voor activiteiten die plaats vinden in de regio 

Kempen rond health & care 



 

 

 
 

 
 

4 Vereiste competenties, attitudes & kennis 
 
 

Competenties 
 

 Klantgericht: is goed vertrouwd met problematiek van het werkveld (bedrijven & non-profit) 

 Heeft affiniteit met de health & care-sector 
 Innovatie: herkent trends en mogelijkheden tot innovatie en kan die actief inzetten om het 

Health & Care Network Kempen te versterken. 
 Ondernemerschap: getuigt van ondernemerschap in zijn/haar aanpak en levert concrete 

bijdragen tot valoriseerbare producten en diensten; zet het Health & Care Network Kempen en 
zijn stakeholders doelgericht in de markt. 

 Netwerken: bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk op met diverse 
o (inter)nationale partners. 

 Gedeeld leiderschap: kan een omgeving en een cultuur creëren waarin partners zich, bewust van 
hun onderlinge afhankelijkheid, gezamenlijk achter de doelen van Health & Care Network 
Kempen scharen en spontaan eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het werk opnemen. 

 Samenwerken: initieert & stimuleert samenwerking om gemeenschappelijke doelen te 
bereiken 

 Organisatorisch inzicht: kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en inschatten 
wat daarvoor de benodigde acties, middelen en mensen zijn. 

 Communicatief: weet op een vlotte, informele maar open manier te communiceren met zowel 
leidinggevenden, teamleden als externen. 

 
Attitudes 

 

  Lef: moed, durf, anders zijn, initiatief, ondernemerschap 
  Enthousiasme: passie, gedrevenheid, inspiratie, plezier in het werk 
  Focus: op de het werkveld, op de toekomst, op het resultaat 
  Vertrouwen: geloven in elkaar, eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
  Teamspeler: stelt het teambelang voorop op het eigenbelang 
  Ego in check 

 
 

5 Vereiste opleiding en ervaring 
 

 

  Master diploma of gelijkwaardig door ervaring 
  Inhoudelijk expert binnen het domein ‘health & care’ en/of ‘innovatie’ is een pluspunt 
  Ervaring in het werken in een netwerk van organisaties is een pluspunt 
 
 
 


