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Vacature Intergemeentelijke preventiewerker 

27 juni 2022 

Ben jij een geboren netwerker die zich graag inzet voor algemene gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie? Voel je je geroepen om een gezonde leefomgeving te creëren voor (kwetsbare) 

inwoners en ook voor de eigen personeelsleden van de gemeenten Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort 

en Veurne? Weet je van aanpakken en heb je een hands-on mentaliteit? Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste intergemeentelijke (gezondheids)preventiewerker!  

Je werkt gezondheidsprojecten uit voor de vier lokale besturen. Drie gezondheidsthema’s staan 

centraal: 

- Een “Gezonde Gemeente” met een gezonde publieke ruimte 
- Geestelijke gezondheid en suïcidepreventie 
- Ziektepreventie en sensibilisering- om vroegtijdig levensbedreigende ziektes op te sporen 

Je werkt nauw samen met Logo, het Lokaal GezondheidsOverleg, een netwerkorganisatie die in 

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

gezondheidsdoelstellingen. 

Als intergemeentelijke preventiewerker zorg je binnen de gemeenten 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. “Health in all policies” 

staat centraal. Je zorgt voor een aanbod op maat van de gemeente. Dat aanbod kan bestaan uit 

screening, vorming, werken aan gezondheidsvaardigheden,… hiervoor werk je bij voorkeur samen met 

andere organisaties en diensten die dit aanbod kunnen realiseren. 

Naast de doelgroep ‘algemene bevolking’ focus je ook op de meest kwetsbare inwoners om via 

aangepaste methodieken bij te dragen aan het verminderen van de gezondheidsongelijkheid. Bij de 

uitvoering van je taken wordt je omkaderd door de medewerkers van de lokale besturen.  

Je wordt aangeworven binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek). Dit is een 

samenwerkingsverband van 17 lokale besturen uit de Westhoek dat beschikt over een eigen 

rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kunnen projecten ontwikkeld worden en kan het werkgeverschap van 

intergemeentelijke medewerkers opgenomen worden. 

1. Functiebeschrijving 
In bijlage: de functieomschrijving 
Plaats van tewerkstelling: Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.  
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2. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

✓ Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma (vb HBO5) in een sociale of 
menswetenschappelijke richting; paramedische richting. 

✓ Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen 

3. Ons aanbod 
✓ Een deeltijdse functie (0,8 VTE) via contract onbepaalde duur met een loonniveau IB. 
✓ Verschillende extralegale voordelen (thuiswerkpolicy, eindejaarspremie, maaltijdcheques, 

pensioenplan, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in de kosten voor 
dienstverplaatsingen,...) 

✓ Je komt terecht in een dynamisch team van collega’s binnen DVV en een aangename werksfeer 
bij de vier gemeenten. 

4. De aanwervingsprocedure 
De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn. 
Vooropgestelde timing:  
 

✓ Kandidaatstellingsperiode:  
Solliciteren kan tot en met 4 augustus 2022. 

 
✓ Mondeling gesprek: 

Het mondeling gesprek vindt plaats op donderdag 11 augustus 2022 in de kantoren van de 
DVV Westhoek te Diksmuide. 

 
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een 
contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in de functiegroep overeenkomstig het 
administratief en geldelijk statuut van DVV Westhoek. De overige geslaagde kandidaten worden voor 
twee jaar opgenomen in een werfreserve.  

5. Kandidaatstelling 

Bezorg ons je motivatiebrief en cv tegen 4 augustus:  
 

✓ Per brief aan: 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek 
T.a.v. Dieter Hoet 
Algemeen directeur 
Woumenweg 100 
8600 Diksmuide 

 
✓ of per e-mail aan: 

dieter.hoet@dvvwesthoek.be 
 
 
Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de periode voor kandidaatstelling.  
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