
 
VACATURE 

Stafmedewerker voeding en 
beweging – Gezonde Publieke 

Ruimte 
 

100%, bepaalde duur tot eind 2020, met mogelijke verlenging 
 
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. 

 
Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker voor de verdere implementatie 
en bijkomende ontwikkeling van de methodiek ‘Gezonde Publieke Ruimte’.  
 
Het doel van ‘Gezonde Publieke Ruimte’: lokale besturen overtuigen en te 
ondersteunen om gezondheid mee(r) te laten doorwegen in hun ruimtelijk beleid, in 
hun mobiliteitsbeleid en bij de inrichting van hun publieke ruimte. Deze functie richt 
zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en beweging. 
 

 

Je functie 
• Je werkt strategieën en maatregelen uit om via de publieke ruimte meer beweging 

te stimuleren: 
o Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de 

walkabilityscore- tool. 
• Optimaliseren van het gebruik van de tool 
• Communicatie en vormingen over de tool 

o Je werkt strategieën en maatregelen (verder) uit om via de  ruimtelijke 
inrichting (bv. speelstraten, voetgangerscirkel) en planning (bv. 
doorsteken, bereikbare natuur en parken…),  meer actieve 
verplaatsing en recreatieve beweging te stimuleren.  

• Je werkt strategieën en maatregelen uit om via de publieke ruimte gezonde voeding 
te stimuleren inzake inrichting (eetbare struiken, volkstuinen, aanbod in 
straatbeeld, drinkwaterfonteintjes, …) en planning (inplanting winkels met 
gezond/ongezond aanbod, voedingswoestijnen vermijden, …). 

• Je werkt de websitepagina’s van  Gezonde Publieke Ruimte voor de thema’s 

http://www.gezondepubliekeruimte.be/
http://www.gezondepubliekeruimte.be/
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool


gezonde voeding en beweging verder uit en houdt die up-to-date. 
• Je werkt mee aan de verdere visievorming rond publieke ruimte en health in all 

policies, bv. samenwerking met beleidsdomeinen mobiliteit, omgeving, sport, 
ouderenbeleid, … 

• Je staat mee in voor de communicatie en implementatie van Gezonde Publieke 
Ruimte: 

o Je geeft workshops en lezingen op studiedagen, congressen, opleidingen 
o Je schrijft artikels voor tijdschriften en nieuwsbrieven 
o Je verzamelt en verspreidt good practices 
o Je ondersteunt andere organisaties via informatie en advies  

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

 
Je profiel 

• Je hebt een master diploma, bijvoorbeeld: 
• Bewegingswetenschappen en/of 
• mobiliteitswetenschappen en/of 
• stedenbouw en ruimtelijke planning en/of 
• gezondheids- of humane wetenschappen (bv. gezondheidsbevordering). 

• Enkele jaren nuttige ervaring met of in lokale besturen is een meerwaarde. 
• Ervaring met maatregelen in de publieke ruimte die gezonde voeding en beweging 

stimuleren en kennis van Geografische Informatie Systemen is een meerwaarde. 
• Ervaring met projectmatig werken rond gezondheidsbevordering is een pluspunt.  
• Je communiceert graag, zowel schriftelijk als mondeling. 
• 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 leefstijl. 

 

Wij bieden je 
• Een contract van bepaalde duur van 100% tot eind 2020, met mogelijke verlenging 
• Een snelle indiensttreding 
• Een fijne job in een organisatie met maatschappelijk actuele en 

inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven 
in Vlaanderen (partnerorganisatie van de Vlaamse overheid) 

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

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

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies


 
 

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 
referentie ‘ G P R - V B ’ .  Het sollicitatiegesprek gaat door op 9 september 2019. 

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

mailto:vacature@gezondleven.be
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