
Onze missie is ‘Samen met de partners van Kind en Gezin, voor elk kind  

waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren’. 

Respect voor de rechten van het kind en respect voor diversiteit staan centraal  

in de dienstverlening van Kind en Gezin. 

Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met een vlakke organisatiestructuur en net-

werkverbanden over de structuren heen. Individuele ontplooiing, kennis en expertise, innovatieve ideeën staan centraal. Binnen 

onze kind- en gezinsvriendelijke werkomgeving vind je een dynamische, collegiale en constructieve sfeer. 

Voor een 80% contractuele aanwerving zoeken we 

Een adviserend arts bij Kind en Gezin 

Functie 

Je werkt mee aan een medisch preventief beleid binnen alle beleidsdomeinen van Kind en Gezin: het geïnte-

greerd gezinsbeleid, de brede leefomgeving en adoptie. Je stemt daarbij proactief en klantgericht dat beleid af 

op de behoeften van de doelgroepen. Je werkt onder andere mee of trekt aan strategische planningsprocessen 

en projecten. Je verstrekt advies en informatie omtrent medische thema’s aan verschillende groepen, vnl de 

lokale multidisciplinaire teams, het managementteam, het communicatieteam en inclusieve opvang. 

Je werkt intensief samen met je collega-artsen aan het uitwerken van medische preventieve concepten, kwali-

teitsborging, ondersteunende instrumenten en verzorgt op het werkveld mee de implementatie. Je traint daar-

toe collega’s (vnl verpleegkundigen, collega-artsen en consultatiebureau-artsen) en verleent supervisie. 

Je houdt gedreven kennis bij over de medisch-preventieve thema’s waar Kind en Gezin actief in is, via litera-

tuur, vorming en netwerking. En in overleg met je collega’s van het medische beleidsteam breng je je eigen 

doorgedreven specialismes in of ontwikkel je deze. Je fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke expertises. 

Je vindt je collega’s - voor overleg - regelmatig en hoofdzakelijk op ons hoofdkantoor in Brussel. Jouw werkter-

rein met interne en externe klanten ligt vooral in het noorden van de provincie Antwerpen. Het medische be-

leidsteam is zelforganiserend waarin iedereen gedeeld leiderschap opneemt. Je neemt daarbij één of enkele 

team-faciliterende rollen op. 

Aanbod 

Je krijgt een 80% contract van onbepaalde duur en wordt verloond op het artsenbarema van de Vlaamse over-

heid A121P. Je krijgt je anciënniteit op basis van je relevante ervaring. 

Bij Kind en Gezin krijg je een gratis groepsverzekering, maaltijdchecks en een vergoeding van woon-werkver-

keer met het openbaar vervoer. 

Je kan je werk-privébalans gemakkelijk beheren met 35 dagen jaarverlof voor een voltijdse werkprestatie, slui-

ting van de kantoren tussen kerst en nieuwjaar, uitgebreide mogelijkheden tot thuiswerk en deeltijds werken, 

en een gezinsvriendelijke werkorganisatie. 

Profiel en diploma 

Neem je gemakkelijk initiatief en verantwoordelijkheid, zowel voor collega’s, het team als voor de dienstverle-

ning? Werk je graag samen met nabije en verre collega’s, en externe partners? Is vlot schriftelijk en mondeling 

communiceren je tweede natuur? Kan je complexe topics eenvoudig analyseren en er snel een oordeel over 

vormen? Is klantgerichtheid voor jou vanzelfsprekend? En ben je stressbestendig en rustgevend?  

Beschik je over een diploma van arts?  

Heb je nog een specialisatie pediatrie of master in de Jeugdgezondheidszorg? Dat strekt tot aanbeveling. 

En heb je enkele jaren relevante ervaring? Dat is een pluspunt.  

Dan ben jij misschien de kandidaat waar we naar uitkijken! 

Uiterste sollicitatiedatum: zondag 21 juli 2019 

Je kan solliciteren alleen via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Via ‘Jobs en vrijwilligers’ kom 

je op de jobpagina van Kind en Gezin terecht. Onder ‘Andere jobs’ kan je de vacature nalezen en solliciteren.  

Meer info? 

Het volledige functieprofiel vind je als bijlage op de vacaturepagina. 

Bijkomende informatie rond de functie kan je bekomen bij:  

Dr Moeni Gabriël, adviserend arts op het nr 0499 99 63 26 of via e-mail moeni.gabriel@kindengezin.be of 

Dr Liesbet Vergauwen, adviserend arts op het nr 0496 57 58 95 of via e-mail liesbet.vergauwen@kindenge-

zin.be. 

Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke op het nr 02 

533 12 63 of via e-mail dave.claerhout@kindengezin.be. 

mailto:moeni.gabriel@kindengezin.be
mailto:liesbet.vergauwen@kindengezin.be
mailto:liesbet.vergauwen@kindengezin.be
mailto:dave.claerhout@kindengezin.be

