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DE VWVJ WERFT AAN: PROJECTBEGELEIDER JEUGDGEZONDHEIDSZORG (50%) 
IMPLEMENTATIE ‘GEZOND LEVEN? CHECK HET EVEN!’ IN CLB’S 

 
 
Zin in een nieuwe uitdaging? Wil je de kans grijpen om mee je stempel te drukken op de jeugdgezondheidszorg 
in    Vlaanderen? Dan is dit iets voor jou. Wij zoeken een nieuwe collega! 

 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als expertisecentrum voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet de VWVJ zich in voor een sterke, wetenschappelijk en 
maatschappelijk verantwoorde JGZ. Dit doen we onder meer door het ontwikkelen van richtlijnen en methodieken 
voor gebruik in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Alle richtlijnen en methodieken worden verrijkt met 
ondersteunend  materiaal (stappenplan, werkkaarten, e-modules, opleidingen,…). Op deze manier zorgen we voor 
een performante  en effectieve JGZ. 
 
Word je onze collega, dan werk je mee aan dit grote project door de implementatie van de methodiek ‘Gezond 
leven? Check het even!’ te ondersteunen. Deze methodiek die CLB’s kunnen aanbieden aan jongeren van het 3e 
secundair onderwijs (naar aanleiding van het CLB-consult) biedt een mooie hefboom: 

• om de eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun leefstijl, gezondheid en welbevinden te versterken; 
• voor de vroegtijdige detectie van en interventie voor psychosociale problemen. 

 
De implementatie van de methodiek vraagt de nodige ondersteuning waar jij als projectbegeleider een belangrijke 
rol zal spelen samen met andere collega’s. 

• Je geeft de helpdesk voor CLB’s mee vorm. 
• Je draagt bij aan de organisatie van vormingsdagen en van het gebruikersoverleg.  
• Je bewaakt de inhoudsvaliditeit van de tool en ontwikkelt daarvoor de gepaste werkwijze. 
• Je ontwikkelt materialen die het implementatieproces faciliteren. 
• Je bent in staat wetenschappelijke literatuur te raadplegen en te interpreteren.  
• Je werkt in een team en samen met partners in de jeugdgezondheidszorg zoals de CLB’s en 

partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. 
• Je werkt op actieve wijze mee aan teamvergadering en andere overlegmomenten. 

JOUW PROFIEL 

• Je hebt inzichten in de (jeugd)gezondheidszorg of staat ervoor open om deze te verwerven. 

• Je verkent graag nieuwe domeinen, je wil creatief nadenken en je bent leergierig. 
• Je bent communicatievaardig. 

• Je hebt een wetenschappelijke nieuwsgierigheid.  
• Je hebt een vlotte pen met oog voor detail. 

• Je kan zelfstandig, planmatig en doelgericht werken. 

 



• Je bent pas echt tevreden als jij samen met ons het verschil hebt kunnen maken. 
• Ervaring in het begeleiden van processen sterk aanbevolen. 

WAT VRAGEN WE? 

• Een master-diploma of gelijkwaardig door ervaring 

• Talenkennis:  
o NL: Zeer goed mondeling en schriftelijk 
o Engels: Goed mondeling en schriftelijk 

• Je kan vlot om met MS Office programma’s. 

 
AANBOD VWVJ 

• Een deeltijdse aanstelling van 50% voor 1 jaar, met zicht op contract van onbepaalde duur. 

• Een verloning conform de barema’s toegepast in de sector rekening houdend met diploma en ervaring. 

• Een boeiende job waarmee je het verschil maakt voor professionals in de JGZ 

• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. 

• Een dynamisch, gedreven team dat open staat voor een nieuwe collega. 

• Begeleiding door een senior collega. 

• Autonomie en flexibiliteit om je werktijden zelf in te vullen. 

• De mogelijkheid om van thuis uit te werken. 

• Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets. 

 
 
PLAATS TEWERKSTELLING 
Het VWVJ-team heeft zijn stek in Leuven. In samenspraak wordt een goede balans met thuiswerk bepaald. Je 
hoeft  voor een goede werking niet in de Leuvense regio te wonen. 

 

HOE SOLLICITEREN? 
Heb je interesse, stuur dan je CV met motivatiebrief vóór 10 juni 2022 naar info@vwvj.be . 
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