
VERSTERK JIJ ONS TEAM?

Het team van Logo Antwerpen wil van de gezonde keuze de meest logische keuze maken, voor iedereen. 
We doen dit samen met een breed netwerk van partners, zoals lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn. 

Als klein en gemotiveerd team werken we doorheen de veelheid aan opdrachten en vragen aan een gezonde regio. 
Ons team bestaat uit inhoudelijke experten en netwerkexperten. Het beleidsmatig werk dat zij samen met de 

lokale partners op poten zetten, voeren de intergemeentelijke preventiewerkers uit op het terrein.

Vacature Intergemeentelijke Preventiewerker
(m/v/x - vervangingscontract van midden maart tot midden september)

Je takenpakket

Voor dit vervangingscontract (midden maart tot 
midden september 2023) voorzien we een afgebakend 
takenpakket. Als intergemeentelijke preventiewerker ben je 
actief in 3 regio’s:

• Stad Antwerpen (Linkeroever). Hier implementeer je 
de methodiek HALT2Diabetes door:

 » Een bestaand netwerk aan lokale partners verder 
uit te bouwen en te verduurzamen. 

 » Aanwezig te zijn op het overleg van de bovenlokale 
werkgroep (CM, Solidaris, Logo Antwerpen, Stad 
Antwerpen en  de Eerstelijnszones).

 » De timing van de concrete uitrol (najaar ’23) 
en voorbereiding ervan op te stellen: opmaak 
timing infosessies, afstemming diëtisten i.f.v. 
groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing, 
afstemming met ambassadeurs/vrijwilligers 
en aanbieden van een vorming, opmaak 
en bestellen communicatiematerialen/
gadgets voor deelnemers van infosessies, 
verdelen communicatiematerialen bij partners, 
opleiding voorzien voor huisartsen en 
zorgverleners …

• Schoten. Ook hier implementeer je HALT2Diabetes. De 
campagne naar burgers loopt van 20/3 tot 18/4:

 » Gedurende die periode leid je de verschillende 
geplande infosessies en andere acties in goede 
banen door bv. klaarzetten, deelnemers ontvangen 
en begeleiden, nodige materialen voorzien, 
opvolging betalingen van bv. sprekers …  

 » Na de campagne zorg je voor een goede opvolging 
door bv. de groepssessies in goede banen 
te leiden, evaluaties te organiseren, over de 
resultaten te communiceren ...

• Stabroek. Hier ondersteun je de implementatie van de 
methodiek 10.000 stappen.

Ben jij wie we zoeken?

Is deze vacature iets voor jou? Heb jij zin om met dit taken-
pakket aan de slag te gaan? Dan kijken we uit naar jouw 
kandidatuur.  

Jouw diploma en achtergrond zijn voor ons niet het 
belangrijkste. Je handen uit de mouwen willen steken en 
graag contacten leggen met veel verschillende partners 
staat voorop. 

Wat we jou bieden

• Voltijds contract (38u) van bepaalde duur (midden 
maart tot midden september 2023).

• Verloning binnen PC 331 en barema B1c + extra-
legale voordelen (maaltijdcheques, interessante 
verlofregeling, mogelijkheid tot telewerk, vergoeding 
woon-werkverkeer en kosten).  

• Een functie met veel flexibiliteit en vrijheid, om-
ringd door collega’s met veel inhoudelijke en 
netwerkexpertise. Je kan steeds op hen beroep doen.  

Sollicitatieprocedure
Stel je zo snel mogelijk kandidaat door jouw 
cv en motivatiebrief te bezorgen aan Sara 
Bertels, coördinator bij Logo Antwerpen vzw 
via sara.bertels@logoantwerpen.be. Op 
basis van een eerste screening volgt een kort 
online kennismakingsgesprek. 

https://logoantwerpen.be/
https://www.linkedin.com/company/86715626/admin/
https://www.facebook.com/logoantwerpen/

