
VACATURE 

Projectmedewerker “Procesbegeleiding voor 
preventie in woonzorgcentra” 

100%, bepaalde duur tot 24/12/2021 

 

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, lang stilzitten, roken, mentale gezondheid en gezondheid & 
milieu. 

Samen met de partnerorganisaties VAD, EVV, Gezonde Mond en VBSO, de Vlaamse Logo’s 
en de koepelorganisaties van woonzorgcentra, werkten we in opdracht van de Vlaamse 
overheid een project uit “procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra”. Voor dit 
project zijn we op zoek naar een dynamische projectmedewerker die houdt van 
samenwerken en organiseren. 

Je functie 

• Je beantwoordt en volgt vragen op van procesbegeleiders en woonzorgcentra. Je 
doet dit volgens het gemaakte afsprakenkader.  

• Je bereidt de stuurgroepen voor met een agenda en voorbereidende documenten. 
Dit kan gaan van webteksten tot communicatie berichten over het project. 

• Elk kwartaal controleer je of de aanvraag voor uitbetaling van de procesbegeleiders 
correct ingediend is. Je werkt hiervoor nauw samen met de boekhouder en 
projectmanager. 

• Je bouwt een goed contact op met de leden van de stuurgroep. 
• Je verdiept je in de online tool die uitgewerkt is voor de opvolging van het project 

en maakt rapporten over het verloop van het project. 
• Eens ingewerkt in het project sta je mee in voor de opleiding van de 

procesbegeleiders.  
• Je past bestaande materialen verder aan of ontwikkelt nieuwe materialen waarmee 

de partnerorganisaties en/of procesbegeleiders aan de slag kunnen gaan. 
• Je voert enkele administratieve taken (ondertekende 

samenwerkingsovereenkomsten,…) nauwgezet uit. 
• Je respecteert de eigenheid van het project en de gemaakte afspraken, maar 

houdt een open blik voor nieuwe suggesties, initiatieven, en optimalisaties. 

 



Bij de uitvoering van de functie kan je rekenen op ondersteuning door de projectmanager 
en de stuurgroep van het project. 

Je profiel 

• Je hebt een masterdiploma gezondheidsbevordering, gedragswetenschappen of 
verpleegkunde of gelijkwaardig door opgebouwde ervaring 

• De setting zorg is gekend, en meer specifiek de woonzorgcentra, bij voorkeur door 
enkele jaren nuttige ervaring in de sector 

• Je werkt kwaliteitsvol, planmatig en houd je aan deadlines 
• Je hebt ervaring met projectmatig werken en bij voorkeur ook met het lopende 

project   
• Je bent sterk in schriftelijk en mondeling communiceren 
• Je kan conceptueel denken en de vertaalslag naar de praktijk maken 
• Je kent SharePoint 
• 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 voltijdse job van bepaalde duur tot 24/12/2021 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-

werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, GSM-
abonnement, flexibele arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en 
ontwikkelingskansen een zit-stabureau voor gebruik tijdens je werk.  

Interesse? 
Stuur ten laatste op 1 september 2019 je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-
formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met 
referte ‘WZC’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 10 september 2019. 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij marjolijn.vos@gezondleven.be – 
02 486 78 03.  
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