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Vacature Intergemeentelijke Preventiewerker  
(m/v/x– 70% Onbepaalde duur) 

 

Logo Antwerpen, het LOkaal GezondheidsOverleg, is een netwerkorganisatie die in 

opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor het realiseren van de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen binnen het werkgebied van de stad Antwerpen en 23 

gemeenten.  

 

De eerstelijnszone Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Essen, 

Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. De gemeentebesturen van de 5 gemeentes hebben 

een traditie van samenwerken door het regionaal zorgstrategisch plan “Samen 

ZorgKrachtig”. In onze eerstelijnszone willen we een effectieve en kwalitatieve eerste lijn 

uitbouwen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 

 

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventief gezondheidsbeleid voorziet 

het formuleren van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor preventie. Het strategisch 

plan van het Agentschap Zorg en Gezondheid ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’ 

kaderend in de gezondheidsconferentie preventie van 16 en 17 november 2016 voorziet de 

herziening van deze gezondheidsdoelstellingen. 

 

Voor het realiseren van deze doelstellingen is Logo Antwerpen vzw, in een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen binnen eerstelijnszone 

Noorderkempen, op zoek naar een intergemeentelijke preventiewerker mentaal 

welbevinden en verslaving, in een contract van onbepaalde duur. 

 

 

Je werkterrein  

• Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor de 

betrokken lokale besturen  

• Je maakt deel uit van het team van logo Antwerpen en wordt daarnaast ook 

ondersteund door de regionale preventiewerkers tabak alcohol en andere drugs van 

CGG Vagga  

• Je denkt in een eerste fase in samenwerking met de betrokken lokale besturen, 

Logo Antwerpen en de preventiemedewerkers van CGG Vagga na over de te 

realiseren strategische en operationele doelstellingen én je bent daarnaast 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de (lokale) projecten, die in samenspraak 

worden vastgelegd obv een lokale analyse  

• Je staat in voor de kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van de doelstellingen en 

daaraan gekoppeld acties op het terrein.  

 

Taakinhoud:  

• Ondersteuning bij implementatie van preventie-campagnes en -acties op lokaal 

niveau 
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• Ondersteuning van organisaties in verschillende sectoren rond het alcohol en 

drugthema en mentaal welbevinden (Advies- en consultfunctie, procesbegeleiding, 

vorming en training) 

• Brugfunctie uitoefenen naar de hulpverlening. 

• Netwerkontwikkeling en/of ondersteuning. 

Je profiel 

• Je hebt een bachelor diploma in een humane, sociaal-wetenschappelijke of 

paramedische richting. Relevante ervaring kan mee in overweging genomen 

worden.  

• Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur  

• Je hebt kennis van algemene gezondheidsbevordering en verslavingspreventie  

• Je bent gemotiveerd en gedreven om snel bij te leren en om je de methodieken die 

gebruikt worden binnen zowel de preventie naar verslaving als de preventie van de 

andere Vlaamse gezondheidsdoelstellingen eigen te maken 

• Je bent creatief en flexibel, en je gaat graag een nieuwe uitdaging aan 

• Je kan methodisch en zelfstandig werken 

• Je kan individueel werken maar werkt ook graag in teamverband  

• Je werkt graag met groepen voor het geven van infosessies, vorming en training  

• Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk  

• Je bent bereid je in te zetten op verschillende locaties  

• Je kan je zelfstandig vlot verplaatsen binnen de regio 
 

Vaardigheden:  

• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 

• Didactische vaardigheden (vorming en training geven).  

• Kennis van office en multimedia.  

• Zeer goede kennis van Nederlands (kennis andere talen is een pluspunt).  

Aanbod Logo Antwerpen  

• Een contract van onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding indien mogelijk 

• Een boeiende en uitdagende job binnen een multidisciplinair team  

• Een verloning binnen PC 331 binnen barema b1c en een interessant pakket aan 

extralegale voordelen.  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding 

• Standplaats is Logo Antwerpen. Gezien de samenwerking met de lokale besturen zal 

de intergemeentelijke preventiemedewerker ook vaak op verplaatsing werken 

 

Interesse?   

 

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste voor 23 mei 2021 naar Sara Bertels, coördinator 

Logo Antwerpen via sara.bertels@logoantwerpen.be .  

Je krijgt voor 28 mei een bericht of je al dan niet weerhouden bent. Geselecteerde 

kandidaten krijgen een thuisopdracht toegestuurd op 28 mei 2021. Deze moet worden 

ingediend ten laatste op 31 mei 2021. Op basis van de ingediende opdrachten worden de 

weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 8 of 9 juni 2021. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Sara Bertels, op het nummer 0494548426.  

mailto:sara.bertels@logoantwerpen.be

