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VACATURE 
 

 

 

2 Preventiemedewerkers MMK-ondersteuning (voltijds) 

 
 

Logo (LOkaal GezondheidsOverleg) Waasland vzw zoekt:   

 
2 preventiemedewerkers MMK-ondersteuning 

(2 personen – m/v/x – 38u – duurtijd 10 jaar) 

 
Dat een gezonde omgeving van belang is voor ieders gezondheid, daar zijn we als Logo van overtuigd. 
Sensibiliseren rond gezondheid en milieu vormt een belangrijke kerntaak. De PFAS-problematiek is 
één van de belangrijke thema’s waar we rond werken.   
  
Nadat in juni 2021 bekend werd dat er verhoogde PFAS-concentraties werden gemeten in bodem- en 
waterstalen rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, zitten heel wat burgers en organisaties met vragen. 
Ondertussen zijn de no regret-maatregelen gekend, werd een bevolkingsonderzoek bij omwonenden 
gedaan en hebben we al heel wat extra informatie. Er is een tweede grootschalig bloedonderzoek 
gestart in een perimeter van 5km rond de fabriek. Kortom een heel actuele problematiek met nood 
aan pro- actieve communicatie.  
 
Wil jij bijdragen aan het sensibiliseren rond no-regret maatregelen? Vind je het belangrijk dat de 
burgers correct geïnformeerd worden en dat ze ergens met hun vragen rond de PFAS-problematiek 
terecht kunnen? Dan is deze job iets voor jou!  
We zoeken 2 collega’s die deze taken met veel motivatie op zich nemen. 1 van de 2 krijgt een 
bijkomende opdracht: de ondersteuning van humane biomonitoring, longitudinaal follow-up 
gezondheidsonderzoek en gezondheidssurveillance, bv. bij rekrutering van moeilijk bereikbare 
groepen, risicocommunicatie, publieke doorvertaling van resultaten en wetenschappelijke inzichten.  

Hoe ga jij een verschil kunnen maken  
• Je werkt je in in de thematiek zodat je de belangrijkste informatie rond PFAS en de 

verbonden gezondheidsrisico’s goed begrijpt.   

• Je communiceert de wetenschappelijke informatie op een heldere manier. Zo hebben alle 
burgers uit de betrokken buurten toegang tot correcte en verstaanbare informatie. Je 
werkt ook met partners samen om dit af te stemmen zodat dubbele of tegenstrijdige 
informatie niet voorkomt.     

• Je bent het aanspreekpunt in de betrokken buurten, je bent er aanwezig en zichtbaar. Van 
9 tot 5 op een bureau zitten is niets voor jou. Of je nu contact hebt via mail, via telefoon 
of face to face, je bewaart steeds je rust en kalmte. Je beseft welke invloed onzekere 
situaties op mensen hebben en slaagt er in om steeds rustig en helder te antwoorden op 
hun vragen.    

• Je bouwt een netwerk uit van organisaties die bij deze problematiek betrokken zijn. 
Onderzoekers en wetenschappers kunnen bij jou terecht om zo belangrijke mensen op het 
terrein te betrekken. Lokale organisaties spreken jou aan om in contact te komen met 
experten, andere organisaties of spilfiguren in de buurt.    
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• Je kan vlot werken met office om bv. jouw terreinwerking te registreren, zodat we kunnen 
rapporteren aan de Vlaamse Overheid. 

• 1 van de 2 nieuwe collega’s is betrokken in de uitvoering van een longitudinale studie naar 
de gezondheidseffecten van PFAS op lange termijn: Je zal het wetenschappelijk team 
bijstaan bij de organisatie van de studie, van de opzet tot het betrekken van de deelnemers 
en de evaluatie. Voor deze functie zoeken we een collega die graag afwisselt tussen werken 
op het terrein en binnen een wetenschappelijke studie.   

• Een diploma dat behoort tot de categorieën STEM, Lichte STEM of Zorg STEM is een 
vereiste, meer bepaald tot die STEM-richtingen die biologisch, (para)medisch of 
milieukundig georiënteerd zijn. Je vindt de lijst 
op  https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_masters.php.  

Van de collega die de longitudinale studie zal uitvoeren, verwachten we dat je de ervaring 
hebt om een wetenschappelijke studie op te zetten, uit te voeren en op te volgen op 
niveau van een masteropleiding.   

• Je hebt een rijbewijs en kan indien nodig beschikken over een wagen.  

Wat kan je van ons verwachten?  
 

• Vanuit het besef dat dit een uitdagende functie is, geven we je maximale ondersteuning, 
onder meer vanuit opgebouwde expertise en ervaring in een gelijkaardig project in 
Hoboken.  

• We hechten veel belang aan een goede teamwerking waarin collega’s op elkaar kunnen 
rekenen. Je zal een directe collega hebben, wij zorgen voor een goede match. Daarnaast 
kan je terugvallen op je collega’s bij Logo Waasland en Logo Antwerpen. Ook de 
deskundigen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen je bij staan met raad en daad.   

• Een voltijdse functie (38u) vanaf de indiensttredingsdatum tot en met 31/12/2032  (4/5de 
is bespreekbaar).  

• Aangepast salaris conform PC 331 met bijkomende vakantiedagen, eindejaarspremie, 
fietsvergoeding.  

• Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.   

• Meer info over de organisatie vind je op www.logowaasland.be.  

Hoe stel je je kandidaat?  

Mail je motivatiebrief en cv naar de coördinator martine.van.grimberge@logowaasland.be.  
Voor meer info over de functie kan je ook terecht bij Martine Van Grimberge (0471 34 35 07).  

Wat zijn de selectiestappen? 

Na selectie op basis van cv en motivatiebrief, vindt een kort online kennismakingsgesprek plaats. 
Wie weerhouden wordt, wordt uitgenodigd voor een diepgaander mondeling gesprek.  
Hou hiervoor alvast 16 en 23 januari 2023 vrij in je agenda.  
 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 
leeftijd, afkomst of handicap.  
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