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De VWVJ werft aan...
jeugdarts 20u per week
De VWVJ is een kenniscentrum voor de jeugdgezondheidzorg (JGZ). We werken aan een
sterke, wetenschappelijk én maatschappelijk verantwoorde JGZ.
Hoe doen we dat?
De VWVJ versterkt professionals in de jeugdgezondheidszorg (i.c. CLB-verpleegkundigen en
artsen): we ontwikkelen materialen en we bieden opleiding aan).
De VWVJ vernieuwt:
We voeren onderzoek in het domein van de JGZ, met hulp van experts.
We ontwikkelen methodieken die ingezet worden in de JGZ.
De VWVJ inspireert en is ambassadeur voor de jeugdgezondheidszorg:
We bepleiten de waarde en impact van de JGZ voor kinderen en jongeren binnen
onderwijs, welzijn en gezondheidszorg.
We adviseren de Vlaamse overheid bij de organisatie van JGZ.
De VWVJ verbindt en slaat de brug met de curatieve gezondheidszorg en met partners in de
preventieve gezondheidszorg.
We netwerken met professionals en sectoren die bijdragen tot de doelstellingen van de
JGZ.

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.
Met de collega’s draag je bij tot de realisatie
van de opdrachten. Met vaste regelmaat
worden in teamverband de gemaakte
vorderingen, onderzoeksvragen en strategieën
besproken.

Zin in een nieuwe
uitdaging?
Grijp je kans om je
stempel te drukken op
de
jeugdgezondheidszorg
in Vlaanderen!

JOUW PROFIEL:
je hebt inzichten in de (jeugd)gezondheidszorg of staat ervoor open om deze te
verwerven.
Je hebt een hart voor de jeugdgezondheidszorg en gelooft in haar bijdrage aan
het gezondheidszorgsysteem.
Je bent positiefdenkend en je kan organiseren.
Je verkent graag nieuwedomeinen, je wil creatief nadenken en je bent leergierig.
Je bent communicatievaardig, je praat vlot en wil dit ook voor kleine groepen
doen.
Je hebt een wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
Je hebt een vlotte pen met oog voor detail.
Je kan zelfstandig, planmatig en doelgericht werken maar werkt tegelijk graag in
overleg en teamverband.
Je bent pas echt tevreden als jij samen met ons het verschil hebt kunnen maken.

WAT VRAGEN WE?
Een diploma master in de geneeskunde met een master na master in de
jeugdgezondheidszorg (of in opleiding)
Talenkennis:
NL: Perfect mondeling en schriftelijk
Frans: Goed
Engels: Goed mondelingen schriftelijk
ICT. Je bent op de hoogte van de nieuwe trends in (digitale) communicatie, sociale
media en kan deze inzetten op een professionele wijze.
Je kan vlot om met MS Officeprogramma’s.

WAARAAN ZAL JE MEEWERKEN?
De ontwikkeling van methodieken die zinvol zijn voor de centra voor
leerlingenbegeleiding maar ook voor andere sectoren en
beroepsgroepen.
Onderzoeksprojecten die de haalbaarheid en validiteit van
methodieken onderbouwen.
Opmaken van ondersteunend materiaal (stappenplan, werkkaarten, emodules, opleidingen,…). Op deze manier zorgen we voor een
performante en effectieve JGZ.
Word je onze collega, dan werk je mee aan dit grote project.
Deze initiatieven zitten in de pijplijn voor de komende jaren…
Een update van het draaiboekinfectieziekten voor het CLB.
Onderzoek naar de meerwaarde van het verdiepend
oogstandonderzoek bij kinderen van 6-7 jaar in de detectie van
amblyopie en amblyogene factoren.
Onderzoek naar een zinvolle preventieve gezondheidszorg voor
kinderen met bijzondere noden in het gewoon en buitengewoon
onderwijs
De opmaak van een preventief zorgpad voor de gehoorscreening van
schoolgaande kinderen in Vlaanderen.
… en dan blijft er steeds ruimte voor de creatieve geest van de
wetenschappelijk onderzoeker.

DE VWVJ BIEDT
Onmiddellijke indiensttreding
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.
Je krijgt ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.
Autonomie en flexibiliteit om je werktijden zelf in te vullen.
De mogelijkheid om deels thuis te werken.
Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar
vervoeren/of de fiets.
Begeleiding door een senior collega.

HOE SOLLICITEREN:
HEB JE INTERESSE, STUUR DAN JE CV
MET MOTIVATIEBRIEF VOOR
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