
 

 
 
 
 

 
Vacature inhoudelijk medewerker aanpassing 
HALT2diabetes (m/v/x- 100% bepaalde duur). 
 
Omschrijving:  
 
In het kader van het project ‘Intergemeentelijke Preventiewerker’ (zie verder) zoekt Logo 
Antwerpen een inhoudelijk medewerker die de methodiek HALT2diabetes optimaliseert om 
specifieke doelgroepen met een verhoogd risico op diabetes te bereiken.  
 
HALT2diabetes heeft als doel om: 

• inwoners te sensibiliseren en te screenen m.b.t. risico op (ongekende) type 2 
diabetes.  

• personen met een verhoogd risico te begeleiden naar een gezonde leefstijl via een 
lokaal aanbod o.a. Bewegen op Verwijzing, rookstopbegeleiding en groepssessies 
Gezonde Voeding op Verwijzing 

• zorgverleners, paramedici en andere professionals te ondersteunen om het project 
lokaal te implementeren 

Hiervoor wordt samengewerkt met een lokaal netwerk van zorg- en welzijnsactoren, 
waaronder huisartsen, apothekers, lokale verenigingen, buurtwerkingen, … 
 
 
  
  
Profiel: 

• Je werkt analytisch en methodisch. Je kan je op korte termijn inwerken in de 
methodiek HALT2Diabetes, drempels en noden van onze doelgroep identificeren en 
de methodiek bijsturen in samenwerking met de Diabetesliga. Je maakt de 
methodiek gebruiksklaar voor preventiewerkers die hier lokaal mee aan de slag 
gaan; 

• Je overlegt, stemt af en doet beroep op de expertise van lokale netwerken, zorg- 
en welzijnsorganisaties en experten (zowel binnen als buiten de Diabetes Liga); 

• Je hebt voeling met de doelgroep en kan inschatten welke communicatiekanalen en 
-dragers kunnen bijdragen aan het doel van het project;  

• Je werkt samen met een breed netwerk binnen in Antwerpen. Je weet van 
aanpakken en legt graag en makkelijk nieuwe contacten;  

• Je haalt energie uit zelfstandig een project opzetten, opvolgen en trekken;  

• Je kan goed het overzicht bewaren in je eigen agenda en takenpakket; 

• Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring.   
 
 
 

https://www.diabetes.be/halt2diabetes


Ons aanbod: 
 

• Tewerkstelling bij Logo Antwerpen met verloning binnen PC 331. 

• Contract van bepaalde duur (100%), onmiddellijke indiensttreding tem 31/12/2020. 

• Een boeiende functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheid 
tot uitbouwen van een sterk netwerk en professionele ondersteuning vanuit de 
lokale besturen en Logo Antwerpen.  

 
 
Praktisch 
 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 31/7/2020 naar Sara Bertels, coördinator Logo 
Antwerpen via sara.bertels@logoantwerpen.be. 
 
Je krijgt voor 8/8/2020 een bericht of je al dan niet weerhouden bent. De geselecteerde 
kandidaten worden in de week van 10 augustus uitgenodigd voor een gesprek.  
 

Achtergrondinfo: de intergemeentelijke preventiewerkers 

De stad Antwerpen en de gemeenten Wommelgem, Stabroek en Schoten slaan de handen in 
elkaar om te werken aan een betere gezondheid van hun inwoners. Ze stellen gedurende 
deze beleidsperiode, in samenwerking met Logo Antwerpen, twee intergemeentelijke 
preventiewerkers gezondheid aan.  
 
Een preventiewerker zorgt binnen de gemeente/buurt voor verbinding en samenwerking 
tussen verschillende organisaties uit welzijn, zorg, hulpverlening en vrije tijd om via 
concrete projecten de gezondheid van de inwoners structureel te verbeteren.  Ze zorgen 
voor een aanbod op maat van de gemeente/buurt. Dat aanbod kan bestaan uit screening, 
vorming, werken aan gezondheidsvaardigheden,… hiervoor werken ze samen met 
organisaties en diensten die dit aanbod kunnen realiseren. 
 
Naast acties die zich richten tot de brede bevolking, werken ze ook projecten uit voor de 
meest kwetsbare inwoners om via aangepaste methodieken bij te dragen aan het 
verminderen van de gezondheidsongelijkheid. 
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