
Het Vlaams Instituut Gezond Leven is het expertisecentrum voor preventie en 
gezondheidsbevordering. We bieden strategieën, methodieken, advies en opleiding aan 
professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving. Ook een breed 
publiek kan bij ons terecht voor thema’s als gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, 
roken, mentale gezondheid en gezondheid & milieu. Daarnaast versterken en verbinden we 
iedereen, en in het bijzonder de organisaties in de preventieve gezondheidszorg, met het 
oog op het behalen van impact binnen diverse settings. We dragen hierdoor bij aan het 
oplossen van de complexe gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen. 

Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker gezondheidsongelijkheid en welzijn 
voor de thema’s voeding, oudervoeding bij ouderen, beweging en lang stilzitten. 

Je functie 

• Je geeft intern advies over het toepassen van proportioneel universalisme en het
bereiken van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zowel bij de
ontwikkeling als bij de bekendmaking en implementatie van acties en methodieken
over gezonde voeding, beweging en het beperken van lang stilzitten.

• Je staat mee in voor de bekendmaking en implementatie van reeds bestaande
methodieken en materialen om gezonde voeding, beweging en minder lang stilzitten
te stimuleren in de welzijnssector, o.a. de voedings- en bewegingsdriehoek en de
bijhorende informatie en materialen, Gezonde Gasten, … Je doet dit onder andere
door:
- (Verder) uitbouwen en onderhouden van een netwerk binnen de setting welzijn. De 

eerste jaren is de prioritaire subsetting jeugdhulporganisaties. 
- Geven van workshops en opleidingen (bv gezonde gasten, gezonde kost) aan 

intermediairs in de setting welzijn; 
- Opzetten van communicatie i.s.m. partners in de setting, bv. artikels voor 

tijdschriften en nieuwsbrieven 
- Verzamelen en verspreiden van good practices 
- Deelname aan overleg vanuit de setting welzijn 

• Je gaat na of bestaande materialen en methodieken over voeding, beweging en lang
stilzitten die ontwikkeld werden voor andere settings (bv. kinderopvang of onderwijs) 

VACATURE 

Stafmedewerker gezondheidsongelijkheid 
en welzijn VBSO 

Contract onbepaalde duur 
100% tewerkstelling (deeltijdse tewerkstelling bespreekbaar) 



ook bruikbaar zijn voor jeugdhulporganisaties. Indien methodieken of materialen 
aangepast kunnen worden, om implementeerbaar te zijn in de setting welzijn geef je 
advies hiervoor aan een collega of sta zelf in voor de aanpassing van de materialen (te 
bepalen in de jaarplanning). 

• Je werkt samen met en wordt ondersteund door een multidisciplinair team en een
programmamanager.

Je profiel 

• Je hebt een masterdiploma in de menswetenschappen.
• Je beschikt over minimaal 4 jaar nuttige ervaring.
• Kennis en ervaring inzake gezondheidsongelijkheid en het toepassen van proportioneel

universalisme is noodzakelijk.
• Je hebt kennis van de structuren en organisaties binnen de setting welzijn in Vlaanderen.

Reeds opgebouwde netwerkcontacten zijn een meerwaarde.
• Kennis van de basisprincipes van gezondheidsbevordering is een pluspunt.
• Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig.
• Je neemt initiatief.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.
• Je kiest voor een gezonde leefstijl.

Wij bieden je 

• Een contract van onbepaalde duur 100%, deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar.
• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk

actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven
in Vlaanderen.

• Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team.
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer 

NMBS en MIVB, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, GSM-abonnement, 
flexibele arbeidsuren, uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen en gezonde 
werkomgeving (o.a. zit-stabureau, fruit op het werk, …).

Interesse? 

Stuur ten laatste op zondag 31 januari 2021 je motivatiebrief met cv als één document 
in pdf-formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar 
vacature@gezondleven.be met referentie ‘SM G&W VBSO’. Het sollicitatiegesprek gaat 
door op woensdag 10 februari 2021.    

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/dna-gezondheidsbevordering
https://vigez.sharepoint.com/:w:/r/sites/gezondlevenmedewerkers/Shared%20Documents/HR/Vacatures/Voorbereiding%20sollicitatie.docx?d=w5f5bbe2cf0014554b747d1f394de7563&csf=1&web=1&e=jps0gW
mailto:vacature@gezondleven.be


Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij 
Liesbet.Dejaegere@gezondleven.be, 02 422 49 46. Meer informatie over het Vlaams 
Instituut Gezond Leven vzw vind je op www.gezondleven.be. 

https://vigez.sharepoint.com/:w:/r/sites/gezondlevenmedewerkers/Shared%20Documents/HR/Vacatures/Overzicht%20competenties%20met%20indicatoren.docx?d=wd14057076b87433b9558dccf2e9835a7&csf=1&web=1&e=197wdI
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