DATA-ANALIST VOOR HET VLAAMS
INSTITUUT VOOR KWALITEIT VAN
DE ZORG
Het instituut
Het VIKZ werd eind 2017 opgericht en is een overkoepelende structuur waarbinnen de algemene
ziekenhuizen, de instellingen van geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun
gevoerde kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen.
De basisopdracht van het VIKZ bestaat uit:
•
•
•
•

De ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren ondersteunen.
De registratiesystemen voor kwaliteitsindicatoren ontwikkelen én veralgemenen.
De voorzieningen en de zorgverstrekkers stimuleren om zelf met kwaliteitsindicatoren aan de slag
te gaan.
De resultaten van de kwaliteitsindicatoren online bekendmaken.

De principes en waarden van het VIKZ zijn:
•
•
•
•
•

Transparantie
Onafhankelijkheid
Delen van data
Evidence-based aanpak
Sector brede benadering

Voor de verdere uitbouw van de strategische opdrachten van het VIKZ, voor de ontwikkeling en de
verwerking van kwaliteitsindicatoren, voor het toepassen van een evidence-based aanpak, voor het
ontginnen van de strategische data, voor de uitbouw van een kennis netwerk zoeken wij vier dataanalisten.

DATA-ANALIST
Rollen
•

De data-analist als expert
We zien de data-analist als iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur op het
expertise domein, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomstige trends van
het instituut. Het meebouwen aan de ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg
vanuit de vooropgestelde strategische visie en operationele doelstellingen, behoren onder andere
tot het uitdagende takenpakket.

•

De data-analist als teamplayer
We zien de data-analist als een lid van een team die voor groei van de instelling en de andere
teamleden zorgt, een teamspeler die zich als te volgen gids opstelt en die als rolmodel optreedt. De
toegewezen teamleden gebeurlijk leidinggeeft en inspireert, hen empowerment geeft en tot
excellente prestaties brengt, hen ontwikkelen, coachen en inspireren, behoren ook tot het
takenpakket.

•

De data-analist als innovator en als intern en extern aanspreekpunt
We zien de data-analist als iemand die deelneemt aan belangrijke werkgroepen, die de
vergaderingen voorbereidt en borg staat voor de concrete uitvoering en opvolging van de
operationele taken binnen de vooropgestelde doelen. Maar vooral zien we de data-analist als
iemand die het initiatief neemt tot alternatieve analyse van data, een bruggenbouwer tussen data
en vergelijken van data mogelijk maakt, die bruikbare data in het kader van de kwaliteit van zorg in
kaart brengt. We zien de data-analist ook als iemand die andere organisaties stimuleert teneinde
dataverzameling en – banken zo te organiseren dat ze voor analyse en kwaliteit van de zorg kunnen
worden gebruikt.

Profiel
•

•
•
•

Masterdiploma is relevant voor de functie alsook ervaring met het beheer van
gezondheidsgegevens. Tentatief en niet exhaustief denken we aan richtingen als statistiek,
wiskunde, Ir, informatica, biomedische wetenschappen, …
Ervaring in de zorgsector en inzake kwaliteitsbeleid is sterk aan te bevelen.
Ervaring in en met Informatica, datamining, gegevensverwerking (GDRP), SAS, SPSS, SQL,
ontwikkeling van analytische workflows forecasting en met validatie procedures.
Ervaring en kennis van technieken van projectmanagement.

Gewenste vaardigheden:
•

•
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Integriteit: het vermogen om de functie op een adequate en zorgvuldige wijze uit te oefenen, op
een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de
geldende regels.
Synthesevermogen en analytisch denken en abstract denkvermogen: het vermogen om via het
leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren,
alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.

•
•

•
•
•
•

•

Netwerken: het vermogen om strategische relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie
op te bouwen en te onderhouden die relevant zijn.
Strategisch denken gekoppeld aan een innovatieve en creatieve ingesteldheid: Het vermogen om
op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met positieve impact op middellange en
lange termijn en in lijn hiermee een strategische plan uit te werken. Trend innovatie en creativiteit
in deze meenemen.
Impact en aansturen van groepen: het vermogen om anderen op basis van expertise of
persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden.
Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen: het vermogen om bij te dragen aan
een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.
Motiveren, coachen en ontwikkelen van de andere teamleden: het vermogen om het engagement
van het team te verkrijgen ten ende de operationele doelstellingen te bereiken.
Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij: het vermogen op zich vanuit een
gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van
alle actoren en er proactief op inspelen.
Communicatie: het vermogen de juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel
in mondelinge als in schriftelijke communicatie. En ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot
uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie.

Mogelijke activiteiten
•

•
•

•
•
•

•

Als lid van een projectteam, het beheren en uitvoeren van studies met betrekking tot de
organisatie, effectiviteit, toegankelijkheid en kwaliteit van diensten en prestaties gerelateerd aan
de zorg sector.
Het uitvoeren van statistische analyses op beschikbare gegevens over zorgsector, die u indien nodig
hebt verzameld.
Het omzetten van het resultaat van uw onderzoek in concrete aanbevelingen voor beleidsmakers,
met bijzondere aandacht voor informatie aan en het betrekken van alle belanghebbenden. Bereid
zijn om de studieresultaten te communiceren aan verschillende doelgroepen (beleidsmakers,
gezondheidswerkers, burgers via de pers, ...).
Bijdragen tot de opstellen van referentiegegevens, en algoritmes en statistische
analyseprogramma's.
Samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van de werkprocessen. Deze processen
moeten helpen om analyses van hoge kwaliteit te produceren en hun impact te maximaliseren.
Openstaan voor permanente vorming: bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen op
gebieden die verband houden met de activiteit van het VIKZ, aanvullende cursussen en training op
gebied van zijn/haar expertise.
Het kritisch beoordelen van de resultaten en ze samenvatten in het Engels in een wetenschappelijk
rapport kan worden overwogen.

Ervaring: nadere toelichting
•
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Minstens 2 jaar professionele ervaring op het vlak van gegevensbeheer in de gezondheidszorg en
inzake gegevensbeheer en meer specifiek:
o Beheer en analyse van belangrijke gegevensbanken.
o Grondige kennis van gegevensverzameling en -analyse (bij voorkeur in SAS of SPSS of/ en
R).

Communicatietechnieken en –software en informatieverzameling via interactieve
webapplicaties.
o Classificatie-, codeer- en koppelingssystemen die worden gebruikt in databanken voor de
gezondheidszorg.
o Basisprincipes van de statistiek.
o Goede kennis van het Belgische en/ of buitenlandse zorg systeem (organisatie, financiering,
…).
o Beveiliging van gegevens en van de privacy (GDPR/AVGB).
Projectmatig gewerkt hebben en/of een onderzoeksproject geleid hebben.
Een goede taalkennis (NL) en ruim voldoende kennis van het Engels wordt vooropgesteld.
Ervaring in communicatie en wetenschappelijke valorisatie is een meerwaarde.
o

•
•
•

Aanbod
•

Voltijdse betrekking van onbepaalde duur

•

Een intellectueel stimulerend werk, collega's van hoog wetenschappelijk niveau en met
diverse achtergronden (artsen, economen, sociologen, data-analisten, statistici, ...) in een

•
•

nieuwe organisatie met een aangename werksfeer.

Marktconforme verloning
Extralegale voordelen (gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering, aanvullende verzekering)

Contact
Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel? Mail dan je sollicitatie
en cv, waaruit blijkt dat je over de nodige ervaring en opleidingsniveau beschikt, naar het volgende adres:
marc@marc-consultancy.com.
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