
 
 

 
 

 
 

VACATURE 
Projectmedewerker Bewegen Op Verwijzing 

 
50%, onbepaalde duur  

 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor 
gezondheidsbevordering. Ons Instituut biedt 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, sedentair gedrag (lang stilzitten), roken, mentale gezondheid en 
gezondheid & milieu. 
 
Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een gedreven 
projectmedewerker voor de implementatie van een Europees Bewegen Op Verwijzing 
model (2,5 jaar). Als partner van een Europees netwerk is het de bedoeling om 
materialen en elementen, die een meerwaarde kunnen betekenen voor de 
implementatie van Bewegen Op Verwijzing in Vlaanderen en Brussel, naar de Vlaamse 
en Brusselse context te hertalen en te implementeren.  
 

Je functie 

• Je ondersteunt bij de Vlaamse implementatie van Bewegen Op Verwijzing 
• Je bent betrokken in een Europees netwerk dat het doel heeft de implementatie 

van een Bewegen Op Verwijzing model te ondersteunen.  
• Je werkt actief mee aan een Europese haalbaarheidsstudie die je in Vlaanderen zal 

uitvoeren.  
• Je evalueert Europese implementatietools en vertaald nuttige implementatietools 

zodanig dat ze Vlaanderen gebruikt kunnen worden. 
• Je volgt een Europese train de trainer en past deze aan en toe in de Vlaamse 

vorming van Bewegen Op Verwijzing-coaches.  
• Je bent actief betrokken bij de evaluatie van Bewegen Op Verwijzing en de 

werkzaamheden van het Europees netwerk.  
• Je rapporteert mee voorstellen aan een interne projectgroep en Vlaamse 

stuurgroep. 
• Je wordt in je takenpakket ondersteund door de projectmanager en een 

multidisciplinair team. 
 

 



Je profiel 

• Volgende profielen komen in aanmerking: 
- Je hebt een master in de lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen 
- OF je hebt een master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  
- OF je hebt een bachelor in sport en bewegen 
- OF je hebt bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie 

• Ervaring met Bewegen Op Verwijzing is een meerwaarde 
• Ervaring met projectmatig en onderbouwd werken en het ontwikkelen van 

methodieken, bij voorkeur rond gezondheid, is een meerwaarde 
• Je beschikt over onderzoeksvaardigheden om onder begeleiding een 

haalbaarheidsstudie uit te voeren  
• Je schrikt niet terug voor een verplaatsing binnen Europa 
• Je kan zowel schriftelijk als mondeling vlot communiceren in het Engels 
• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld 
• Je kiest voor een gezonde levensstijl.  

 
Wij bieden je 

• 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 deeltijdse (50%) job.  
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-

werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren en 
uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen. 

 
Interesse?  

Stuur ten laatste 24 maart 2019 je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-
formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be 
met referte ‘BOV2019’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 3 april 2019. 
 
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Luc Lipkens, 02 422 49 67. 
Meer informatie over het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je op 
www.gezondleven.be. 
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