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Voorwoord / Carrièregids
Beste (toekomstige) studenten en (toekomstige) collega's,

We zijn vereerd en verheugd deze carrièregids voor Masters
Gezondheidsbevordering te mogen voorstellen. Deze vloeide
voort uit een samenwerking tussen de alumnivereniging GVO en
de Opleiding Master of Science in Gezondheidsbevordering aan
de Universiteit Gent.
Voor afgestudeerden van de Master Gezondheidsbevordering
bestaat
er
een
grote
diversiteit
aan
tewerkstellingsmogelijkheden. Er is een indrukwekkende waaier
aan mogelijkheden binnen verschillende sectoren.
In deze carrièregids stellen wij jullie graag de verschillende
mogelijkheden voor. Aan de hand van een mooie verzameling
persoonlijke getuigenissen, laten we jullie kennis maken met
enkele alumni, hun functie, hun ervaringen en de meerwaarde van
het diploma Gezondheidsbevordering binnen hun carrière.

We hopen jullie te inspireren door de persoonlijke verhalen van
onze alumni en zo een steentje bij te kunnen dragen aan jullie
toekomstige studie- en beroepskeuze.
Hierbij heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt aan het
tot stand komen van deze carrièregids.
Elke Rammant & Anneke Vandendriessche
Voorzitter en ondervoorzitter Alumni GVO UGent
Benedicte Deforche
Voorzitter opleiding Master of Science in
Gezondheidsbevordering
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
Juli 2020
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Tewerkstellingsmogelijkheden als Master of
Science in Gezondheidsbevordering
De sector van de preventieve gezondheidszorg heeft de laatste
jaren, onder impuls van internationale ontwikkelingen, een sterke
professionalisering doorgemaakt en de nood aan goed opgeleide
gezondheidsbevorderaars neemt toe.
Het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsbevorderende
programma’s is van oudsher verspreid over diverse types van
organisaties en is sterk multidisciplinair. De overheid organiseert
zelden zelf activiteiten of programma’s, maar subsidieert vooral
organisaties om die taken op te nemen. In het verleden werden
een aantal overheidsinitiatieven genomen om de ontwikkeling van
de preventieve sector te activeren, zoals het erkennen van
partnerorganisaties
(of
expertisecentra),
lokale
gezondheidsnetwerken (LOGO’s) en terreinorganisaties.

De meeste organisaties zijn themagericht, zoals bijvoorbeeld VAD
(het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), Sensoa
(het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid),
Eetexpert (het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen),
Gezonde Mond (het Vlaams Instituut Mondgezondheid), Kom op
tegen kanker, de Vlaamse Liga tegen kanker, het centrum voor
Kankeropsporing, VLESP (het Vlaams expertisecentrum
suïdidepreventie), het expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de
Vlaamse diabetesvereniging en de Diabetes Liga. Andere
organisaties zijn meer gericht op het organiseren van
programma’s in specifieke settings zoals scholen (bv. centra voor
leerlingenbegeleiding, MOEV), bedrijven (bv. externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk) of buurten (bv.
wijkgezondheidscentra). Nog andere organisaties richten zich op
doelgroepen zoals bv. kinderen (Kind en Gezin).

Naast door de overheid gesubsidieerde organisaties met een
specifieke preventieve opdracht zijn er nog tal van andere
organisaties werkzaam op het terrein van preventie en
gezondheidsbevordering. Ook binnen de private sector nemen de
activiteiten op dit vlak toe.
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Tewerkstellingsmogelijkheden als Master of
Science in Gezondheidsbevordering
In het kader van gezonde gemeente, hebben steeds meer
gemeenten een ambtenaar die bevoegd is voor preventie. Ook
binnen de eerstelijnszorg is er een groeiende aandacht voor
preventie. Domus Medica (huisartsenvereniging) en de
wijkgezondheidscentra
ontwikkelen
steeds
meer
gezondheidsbevorderende
programma’s.
De
meeste
ziekenfondsen
hebben
een
afzonderlijke
dienst
gezondheidsbevordering. De tewerkstellingsmogelijkheden in de
ziekenhuissector nemen eveneens toe. Er worden steeds meer
gezondheidsbevorderende
programma’s
opgezet
voor
kankerpatiënten, diabetespatiënten en hartpatiënten. Daarnaast
zijn er eveneens toenemende tewerkstellingskansen in de
ziekenhuishygiëne (bv. preventie van zorginfecties). Ook binnen
de sector van de geestelijke gezondheidszorg (bv. in centra voor
geestelijke gezondheidszorg) is er een groeiende belangstelling
voor gezondheidsbevordering.

Er zijn ook tewerkstellingskansen in het hoger onderwijs als
lesgever of onderzoeker. Masters gezondheidbevordering
kunnen daarnaast terecht in overheidsinstellingen zoals het
Agentschap Zorg & Gezondheid of Sciensano. Er zijn tot slot
ook internationale tewerkstellingsmogelijkheden, bijvoorbeeld
in internationale organisaties zoals EuroHealthNet of de
wereldgezondheidsorganisatie
(WHO)
of
in
ontwikkelingslanden
voor
de
ondersteuning
van
aidsprogramma’s, tuberculosebestrijding of bevordering van
reproductieve gezondheid.

Kortom, de tewerkstellingsmogelijkheden
Gezondheidsbevordering zijn heel divers.

als

Master
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Alumni Master of Science in
Gezondheidsbevordering
Via deze gids plaatsen we graag enkele alumni in de kijker. Hierbij
wordt weergegeven welke functie ze momenteel beoefenen als
gezondheidsbevorderaar.

Ze vertellen over hun carrière, hun huidige functie, de positieve
aspecten binnen deze functie en de uitdagingen binnen een sector
waar men steeds dient mee te evolueren met de maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen. We krijgen ook te horen in welke mate het
behalen
van
het
diploma
Master
of
Science
in
Gezondheidsbevordering een rol speelde in hun individuele pad. Zo
brengen ze elk hun eigen verhaal.

Hierbij danken we alle alumni die bereid waren hun ervaringen te
delen om zo deze carrièregids te kunnen samenstellen.

Nele Huys / Alumnus 2015
Docent opleiding Bachelor in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen Howest
Vooropleiding: Bachelor Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik werk als docent en als verantwoordelijke voor het
afstandsonderwijs
binnen
de
opleiding
Toegepaste
Gezondheidswetenschappen aan de Hogeschool WestVlaanderen. Deze opleiding focust zeer sterk op preventie en
levert de studenten alle skills om in de toekomst als
gezondheidscoach mensen, groepen en organisaties te
begeleiden en empoweren tot een gezondere levensstijl. Ik geef
dus voornamelijk les binnen verschillende opleidingsonderdelen
omtrent coaching, omgevingsfactoren, projectwerk etc.

- Het sociale contact met studenten
- Heel veel variatie
- De mogelijkheid om samen te werken met
andere opleidingen verruimt mijn blik op
de preventieve gezondheidszorg
- Je blijft continu bijleren
- Het is een klein team, dus de band is sterk

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Lesgegeven was altijd al een droom van mij. In combinatie met
het voltooien van mijn doctoraat binnen de Unit Fysieke
Activiteit en Gezondheid binnen de vakgroep Bewegings- en
Sportwetenschappen aan UGent, volgde ik een opleiding als
Leraar. Toen ik de kans kreeg te solliciteren voor een
vervangingsopdracht binnen de opleiding Toegepaste
Gezondheidswetenschappen, greep ik deze direct. Ondertussen
werk ik hier nu al iets langer dan een half jaar, maar nog elke dag
met zeer veel enthousiasme.

Uitdagingen
- Je moet je zeer flexibel kunnen opstellen
- Het vergde heel wat tijd om mij in het begin
in te werken
- Studenten hebben vaak een verschillende
vooropleiding, waardoor je je moet aanpassen
- Het afstandonderwijs is nieuw sinds dit jaar

Vereisten
Je dient in het bezit te zijn van een Master
diploma die aansluit bij de visie van de opleiding

"De kennis over
Interventieontwikkeling
kan ik sterk
toepassen
binnen mijn
job."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Een meerwaarde van mijn diploma als Master of Science in
Gezondheidsbevordering is het feit dat mijn kennis betreffende
preventie ruim is. Het inzicht en het concreet leren toepassen van het
Intervention Mapping Protocol helpt me enorm in mijn huidige functie.
We baseren ons binnen de opleiding namelijk op hetzelfde protocol om
onze studenten laagdrempelige interventies te leren ontwikkelen. Het
gegeven dat veel vakken gelijklopend zijn, zoals bijvoorbeeld
'fysiopathologie', speelt in mijn voordeel, daar ik een goede kennisbasis
verkregen heb binnen de opleiding gezondheidsbevordering. Daarnaast
heb ik tijdens de opleiding vooral hard leren werken en goed leren
samenwerken met mensen en experten binnen verschillende sectoren.

Nuttige informatie
nele.huys@howest.be
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/toegepastegezondheidswetenschappen

Iris Maes / Alumnus 2018
Assistent Bewegingswetenschappen UGent
Vooropleiding: Master logopedische en audiologische wetenschappen
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik ben momenteel aan het werk als assistent en
doctoraatstudent aan de Universiteit Gent, binnen de vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen in de onderzoeksgroep
Fysieke Activiteit en Gezondheid. Ik startte in 2019 aan mijn
tweede jaar binnen de vakgroep en zal er in het totaal zes jaar
tewerkgesteld zijn.

- De job biedt zeer veel diversiteit
- Je krijgt heel wat vrijheid in je job
- De afwisseling assistent-gerelateerde
taken en onderzoek
- Levenslang leren

Uitdagingen

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Mijn oog viel op een openstaande vacature die ik online vond. Ik
heb onmiddellijk de kans gegrepen om te solliciteren en kreeg zo
de kans om mijn kennis te verbreden en verdiepen. Ik heb het
geluk deel te mogen uitmaken van deze onderzoeksgroep.

- De combinatie tussen beide functies
vergt flexibiliteit
- Je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid

Vereisten
- Je dient in het bezit te zijn van een
masterdiploma
- Een grote interesse in onderzoek is vereist
- Je moet uiteraard sterke studieresultaten
kunnen voorleggen

"De
jobmogelijkheden naar de
toekomst toe
zijn
uitgebreid."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het volgen van de opleiding heeft mij de mogelijkheid gegeven om te
starten aan mijn doctoraat in de gezondheidswetenschappen. Op die
manier heeft de opleiding voor mij persoonlijk de jobmogelijkheden
sterk uitgebreid.

Nuttige informatie
https://www.ugent.be/ge/bsw/nl/onderzoeksgroepen/fysieke_activiteit

Sylvie Ackaert / Alumnus 2008
Beleidsmedewerker, Agentschap Zorg en Gezondheid
Vooropleiding: Bachelor Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Als beleidsmedewerker help ik mee aan de uitvoering en
opvolging van projecten gekoppeld aan het Vlaams
Preventiebeleid,
specifiek
binnen
het
luik
Gezonheidsbevordering, waaronder het opstellen van
beheersovereenkomsten en het opvolgen van diverse projecten
binnen de Gezondheidsbevordering en Geestelijke bevordering.
Projecten binnen het Vlaams Instituut Gezond Leven zoals onder
andere 'Mondzorg', 'Val- en fractuurpreventie', 'Ondervoeding' en
'Psychofarmaca' in woonzorgcentra vallen onder mijn beleid.
Daarnaast volg ik alle binnenkomende dossiers van
partnerorganisaties op.

- Je draagt bij tot het algemeen beleid
in gezondheidsbevordering en kan op deze
manier helpen stenen verleggen
- Er ligt steeds meer een focus op
gezondheidsbevordering dan enkel en
alleen ziektepreventie op zich.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
In het verleden volgde ik de 'Oe ist' campagne op. Een project
gericht op het mentaal welzijn van West-Vlaamse jongeren.
Omwille van een reorganisatie binnen het provinciebestuur kreeg
ik het voorstel om als beleidsmedewerker aan de slag te gaan.
Deze kans heb ik met beide handen gegrepen.

Uitdagingen
Met twee kleine kinderen is de afstand
om naar Brussel Noord te gaan soms een
belemmering. Het vergt wat aanpassing.
De mogelijk tot telewerken is er, wat een
voordeel biedt.

Vereisten
- Je dient kritisch te kunnen reflecteren en
rekening te houden met de noden en de
behoeften vanuit het werkveld.
- Een goed evenwicht zoeken tussen het
evidence based werken op beleidsniveau en
de vragen vanuit het praktijkgerichte werkveld

"Er ligt steeds
meer focus op
gezondheidsbevordering in
plaats van
ziektepreventie."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het volgen van de opleiding Master of Science in
Gezondheidsbevordering bracht heel wat voordelen met zich mee. Wat
voor mij het voornaamste is, betreft het feit dat ik op deze manier een
zeer
goed
inzicht
verkreeg
in
het
beleid
omtrent
Gezondheidsbevordering, wat binnen mijn huidige functie een
belangrijke rol speelt.

Nuttige informatie
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voorpreventie-in-woonzorgcentra

Veerle Dubuy / Alumnus 2011
Docente binnen de Hogeschool West-Vlaanderen
Vooropleiding: Bachelor in de Toegepaste Psychologie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Sedert 2006 ben ik werkzaam als docent aan de Hogeschool
West-Vlaanderen. Hierbij ben ik gestart als praktijklector binnen
de opleiding Toegepaste Psychologie. Na een paar jaar heb ik de
stap gezet om de opleiding Gezondheidsvoorlichting- en
bevordering aan te vatten in combinatie met mijn job. In 2011
ben ik afgestudeerd als Master in de Gezondheidsvoorlichting en bevordering. Na het afronden van studies had ik de kans om
een doctoraatsonderzoek uit te voeren rond het thema voeding
en beweging (vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde en
Bewegings-en sportwetenschappen).

- Een grote variatie door de combinatie van
onderwijs en onderzoek
- De mogelijkheid om inhoudelijk
accenten te leggen
- De mogelijkheid je te verdiepen in
specifieke topics
- Het contact met studenten

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Na het behalen van mijn doctoraat in 2014 kon ik terug aan de
slag als docent binnen Howest waar ik ik tot op heden
werkzaam ben als docent aan de opleiding Sport en Bewegen.
Mijn opdracht bestaat uit een onderwijs- en een onderzoeksluik.

Uitdagingen
Het blijft een uitdaging om het wetenschappelijke
behapbaar te maken voor studenten

Vereisten
- Het behalen van een masterdiploma
- Een doctoraat vormt een meerwaarde
om onderzoek uit te voeren
- De focus op gezondheidspsychologie

"Ik kon mijn
focus meer
leggen op
gezondheidspsychologie."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
De opleiding gezondheidsbevordering heeft ertoe geleid dat ik mijn
focus van psychologie eerder kon richten op gezondheidspsychologie.
Deze opleiding heeft me de mogelijkheid gegeven om als docent aan
de slag te gaan en verloond te worden, alsook om binnen de opleiding
Sport en Bewegen ingeschakeld te worden.

Nuttige informatie
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/sport-en-bewegen
www.howest.be

Eline Deblaere / Alumnus 2018
Coördinator bij het Vlaams Instituut Mondgezondheid
Vooropleiding: Bachelor Ergotherapie
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Vanuit mijn functie sta ik in voor de coördinatie van alle
projecten van het Vlaams Instituut Mondgezondheid (merknaam:
Gezonde Mond). Hierdoor houdt mijn takenpakket voor een
groot stuk organisatie, communicatie en rapportering in.
Daarnaast ben ik de 'tussenpersoon' in de organisatie die zowel
nauw betrokken is bij de bestuursraad als de
projectmedewerkers. Ook ben ik contactpersoon naar het
Agentschap Zorg en Gezondheid toe. Ik ben ondertussen een
jaar en 2 maanden aan de slag bij deze partnerorganisatie van
de Vlaamse overheid.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik vond een vacature terug op de alumnipagina van de opleiding.
Ik greep direct de kans om te solliciteren.

Voordelen
- Het afwisselende takenpakket
- De vele contacten
- Het is een groeiende partnerorganisatie
waardoor ik op heden veel
verantwoordelijkheid op mij neem
(betrokken bij rekrutering, opmaken
begrotingen, uitwerken jaarrapporten,...)

Uitdagingen
- Het helikopterzicht over alle uit te voeren acties behouden
- De grens zoeken tussen het 'op de hoogte zijn' en te veel
inhoudelijk meewerken aan bepaalde projecten

Vereisten
- Een masterdiploma in de gezondheidssector of
management
- Een gevoel hebben voor talen
- Kennis over de gezondheidssector
- Planmatig kunnen werken
- Communicatieve vaardigheden

"Ik vond de
vacature op de
alumnipagina."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het volgen van de opleiding gaf me een goede achtergrondkennis over
preventie en het preventieve gezondheidslandschap. Daarnaast was een
masterdiploma vereist voor de invulling van de vacature.

Nuttige informatie
www.gezondemond.be

Veerle Vyncke / Alumnus 2009
Medewerker bij de Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Vooropleiding: Bachelor Ergotherapie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik werk als medewerker bij de Vereniging van
Wijkgezondheidscentra (VWGC). Als koepelorganisatie van 35
wijkgezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel wensen we
bij te dragen aan een toegankelijke, toekomstgerichte en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. We
werken samen met andere partners op de eerste lijn aan het
realiseren van gezondheid als basisrecht voor allen en aan het
verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid.
Onze voornaamste opdrachten zijn de ondersteuning,
belangenbehartiging en vertegenwoordiging van haar leden.
We bieden ook ondersteuning bij de oprichting van nieuwe
wijkgezondheidscentra.
Mijn takenpakket is breed en wisselt op basis van de noden.
Twee vaste waarden binnen mijn takenpakket echter zijn (1)
het verzamelen en analyseren en bijhouden van data uit onze
sector en (2) het organiseren van intervisie omtrent
gezondheidsbevordering.
Na er 10 jaar onderzoek te doen, ben ik nu ook nog vrijwillig
verbonden als Academisch Consulent aan de vakgroep
Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (UGent). Binnen dit
mandaat geef ik gastlessen, begeleid ik masterproeven en
andere onderwijsopdrachten.

- Er is heel veel afwisseling
- Je hebt een goede link met het werkveld
- Er is variatie tussen projecten in de praktijk
op korte termijn en het structureel werken
op langere termijn (beleidswerk)

Uitdagingen
- De balans vinden tussen snel reageren op
vragen/noden uit het werkveld en voldoende tijd
vinden om diepgang en onderbouwing in het
werk te kunnen verzekeren
- De voeling met de praktijk voldoende behouden,
om de centra goed te kunnen vertegenwoordigen

Vereisten
- Beschikken over onderzoeksvaardigheden
- Over kennis beschikken omtrent sociale
ongelijkheid en de eerstelijnszorg
- Samen kunnen werken

"Het grootste
voordeel van
de opleiding is
dat ze zeer
breed is en
stoelt op
verschillende
disciplines."
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Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Twee collega’s op de vakgroep Huisartsgeneeskunde en
Eerstelijnszorg werkten in de VWGC. Ik kon dus via hen informeel
ontdekken wat de job precies inhield en dat een positie vrijkwam.

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het grootste voordeel aan de opleiding is dat ze heel breed is en stoelt
op verschillende disciplines. Voornamelijk kennis die ik opdeed rond
methodologie, de modellen van gedragsverandering, de theorieën van
gezondheidspsychologie en het Intervention Mapping Protocol bieden
een meerwaarde in mijn huidige job.

Nuttige informatie
https://vwgc.be/

Dries Vandenbempt / Alumnus 2015
Stafmedewerker Vlaams Instituut Gezond Leven: Tabak
Vooropleiding: Bachelor Voedings- en Dieetkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Uitdagingen

Ik werk ondertussen bijna 5 jaar bij het Vlaams Instituut Gezond
Leven. Hoofdzakelijk houd ik me bezig met verschillende
projecten rond niet beginnen met roken, stoppen met roken,
passief roken en vapen. Daarbij werk ik vooral naar de doelgroep
jongeren, naar bedrijven en naar gemeenten. Daarnaast
coördineer ik ook een project rond roken en zwangerschap.

- De verantwoordelijk en vrijheid vind ik fijn,
echter, op sommige momenten zijn projecten
overweldigend, waardoor je prioriteiten moet
kunnen stellen
- Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken

©Lien V
an Oyen

Vereisten
Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Vanuit het Vlaams Insituut Gezond Leven zochten ze een
medewerker voor een specifiek project. Ik greep mijn kans en
solliciteerde. Van daaruit werkte ik aan meer en meer projecten.

Voordelen
- Een zeer afwisselende job, de combinatie tussen bureauwerk en
veldwerk
- Je ontmoet veel boeiende mensen

- Een diploma in Gedragswetenschappen
- Ervaring met projectmatig werken
- Vlot contact kunnen leggen
- In team kunnen werken, alsook zelfstandig
- Beschikken over organisatorische vaardigheden
- In staat zijn vormingen te geven

"De
verantwoordelijkheid
en vrijheid zijn een
meerwaarde."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het diploma Master of Science in Gezondheidsvoorlichting- en
Bevordering was een vereiste om mijn functie uit te oefenen. Daarnaast
geeft het diploma ook een brede basis om projecten op een planmatige
manier aan te pakken en een grondige onderbouw in gedragsverandering.

Nuttige informatie
www.gezondleven.be

Jo Van Hoof / Alumnus 2019
Domeinverantwoordelijke Kwaliteit en Vorming bij Domus Medica
Vooropleiding: Bachelor Ergotherapie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Domus Medica behartigt de belangen van huisartsen en
huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel op wetenschappelijk,
maatschappelijk en syndicaal vlak, met het oog op optimale
patiëntgerichte gezondheidszorg. Het kennisdomein Kwaliteit en
Vorming dat ik coördineer, vertaalt de beleidsdoelen naar
concrete acties en realisaties op het vlak van kwaliteit en
vorming. De focus ligt op de follow-up van evoluties binnen de
gezondheidszorg, het uitwerken van programma's en middelen
voor de overdracht en toepassing van kennis ten behoeve van
huisartsen, het voorbereiden van beleidsdossiers op het vlak van
kwaliteit binnen de eerstelijnszorg, en ondersteuning bieden bij
het uitwerken van richtlijnen voor huisartsen en de eerstelijnszorg
in het algemeen.

- De job is gevarieerd en uitdagend
- Zelfstandigheid
- Mogelijkheid om een netwerk uit te bouwen
waarbinnen doelstellingen gerealiseerd
kunnen worden
- Samenwerking met experten inzake
kwaliteitsbeleid binnen de eerstelijnszorg
- Persoonlijke ontwikkelingskansen
- Het bijdragen aan concrete realisaties die
vervolgens op grote schaal kunnen worden
toegepast zorgt voor voldoening

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
In het voorjaar van 2019 kon ik mijn masterstage volbrengen bij
Domus Medica, binnen het kennisdomein Preventie en
Gezondheidspromotie. Dat was een ideale manier om de
werking van een belangrijke organisatie in de gezondheidszorg
te leren kennen. Later dat jaar ben ik via mijn toenmalige
stagementor in contact gebracht met de directie van Domus
Medica en dat gesprek heeft me mijn huidige baan opgeleverd.

Uitdagingen
- De gezondheidszorg en het zorgbeleid
evolueren voortdurend waardoor deze
evolutie op de voet gevolgd dient te worden
- Je dient je flexibel op te stellen in het
kader van de werkuren, deze worden best
afsgestemd op de verschillende projecten,
evenementen, etc.

"Mijn stage was de
ideale manier om
de werking van
een
partnerorganisatie
binnen de
gezondheidszorg
te ontdekken."
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Vereisten
- Een Masterdiploma
- Een wetenschappelijke achtergrond
- Sterk coördinatie- en organisatievermogen
- Conceptueel, doch analytisch denkvermogen
- Stressbestendigheid
- Bereidheid tot flexibele uren

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Door mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek en projecten die de
gezondheid en het welzijn van burgers bevorderen, koos ik voor de
studie van Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting en bevordering. Dankzij mijn stage die ik hierbij mocht volbrengen bij
Domus Medica kon ik de werking van een partnerorganisatie leren
kennen. Ik kreeg ook de kans om theoretische/methodologische
aspecten toe te passen in de praktijk en verschillende vaardigheden
verder te ontwikkelen.

Nuttige informatie
https://www.domusmedica.be/

Lore Pil / Alumnus 2011
Expert Kankerpreventie bij Kom op tegen Kanker
Vooropleiding: Master Sociologie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

In 2017 ben ik gestart in de dienst preventie bij Kom op tegen
Kanker. Binnen onze dienst doen we enerzijds aan
beleidsbeïnvloeding en anderzijds aan sensibiliseren en
informeren van burgers.
Het geeft energie om mee te kunnen werken aan
maatschappelijke projecten, zoals Generatie Rookvrij, waarbij
we streven naar zoveel mogelijk rookvrije omgevingen waar
kinderen en jongeren komen, zodat roken minder zichtbaar en
dus minder normaal wordt voor hen en ze weerbaarder worden
om later niet te beginnen met roken. Op die manier kunnen
veel ziektes (oa. longkanker) en sterftes vermeden worden. En
dat laatste is het doel van alles wat we binnen preventie doen,
het helpen voorkomen van kanker.

- Ik heb het gevoel iets te kunnen bijdragen
tot de maatschappij, wat voldoening geeft
- Verschillende preventiethema's en dus
afwisselende projecten

Uitdagingen
- We zijn binnen het beleidswerk afhankelijk
van het politieke klimaat
- We spelen in op de actualiteit en moeten soms
kort op de bal spelen en snel kunnen schakelen

Vereisten
Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Via een vacature, de beschrijving van de inhoud van de job
leek me op mijn lijf geschreven. Ik greep die kans.

- Bij voorkeur beschikken over een master in
Gedragswetenschappen of
Gezondheidsbevordering
- Planmatig kunnen werken
- Oplossingsgericht werken
- Flexibel zijn
- Zowel in team als zelfstandig kunnen werken
- Communicatievaardigheden

©Joost
Joossen

"Het doel van
alles wat we
binnen
preventie doen,
is het helpen
voorkomen van
kanker."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
De opleiding voltooien geeft je een inzicht in het preventielandschap en
de volledige sector. Het levert je een kritische blik in functie van het
interpreteren van cijfers, zoals bijvoorbeeld, hoe recente cijfers rond
risico's te interpreteren.
Het vak gezondheidseconomie geeft je ook een beeld van hoe het
beleidsmatig werkt. Niet alle preventie-initiatieven en niet alle
behandelingen kunnen terugbetaald worden tegenover welke prijs dan
ook. Kosten en baten moeten afgewogen worden.

Nuttige informatie
https://www.komoptegenkanker.be

Bieke Foulon / Alumnus 2017
Gezondheidsbevorderaar en bedrijfsverpleegkundige Mediwet
Vooropleiding: Bachelor (sociale) Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Sinds 2017 (onmiddellijk na het afstuderen) ben ik gestart als
verpleegkundige bij Mediwet. De medische onderzoeken en het
geven van opleidingen rond EHBO was (en is) de basis van mijn
takenpakket. Daarnaast geef ik ook veel opleidingen rond
gezonde voeding, beweging, slaaphygiëne, positief denken,
stemhygiëne,... Vorig jaar heb ik 'Het Gezondheidsbeleid'
opgestart. Binnen dit project kunnen bedrijven aanvragen om de
gezondheid in hun bedrijf (en specifiek gezondheidsbevordering)
onder de loep te nemen.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
In april van het masterjaar ben ik spontaan beginnen solliciteren.
Dit duurde ongeveer 2 weken. Dit was heel intensief, want ik
heb veel bedrijven aangeschreven. Mediwet ligt tegenover het
UZGent. Op deze manier kon ik voor hen, oldschool, mijn CV en
motivatiebrief in de brievenbus steken. Dit werkte in mijn
voordeel daar ze dit gebaar wel charmant vonden.

Voordelen
- Zeer veel variatie
- Ik kan zelfstandig projecten opstarten
- Veel vrijheid i.f.v. agenda plannen
- De mogelijkheid tot telewerken
- Ik ben een aanspreekpunt voor bedrijven
betreffende gezondheidsbevordering

Uitdagingen
- Up to date blijven met de literatuur
- Je dient steeds op de hoogte te blijven
van alle aanbevelingen en 'trends'
- De zoektocht naar mooie praktijk voorbeelden

Vereisten
- Een bachelor Verpleegkunde, maar een Master
Gezondheidsbevordering vormde een meerwaarde
- Kennis van vergadertechnieken en communicatie

"Ik kan opinies
en uitspraken
beter kaderen
naar bedrijven
toe."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Vooral de academische inzichten waren een meerwaarde. Je kan heel
veel 'opinies' en uitspraken beter kaderen naar anderen toe, alsook de
ethiek erachter weergeven. Daarnaast vond ik het opleidingsonderdeel
'Planning en Ontwikkeling van Interventies' een grote meerwaarde. Ook
alles rond lobbygroepen en de opgenomen kennis vanuit het keuzevak
'Consumentengedrag' gebruik ik nog vaak in het werkleven.

Nuttige informatie
https://www.mediwet.be/nl/home

Lieze Mertens / Alumnus 2012
Postdoctoraal onderzoeker Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Vooropleiding: Master Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Ik werk als junior postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen binnen de
vakgroep Sport- en Bewegingswetenschappen en de vakgroep
Volksgezondheid en Eerstelijnszorg. Dit mandaat wordt
gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
en loopt over een periode van drie jaar. Na die drie jaar bestaat
de mogelijkheid om nog een verlenging van drie jaar aan te
vragen en te kandideren voor een senior postdoctoraal
onderzoeker. Met mijn huidig onderzoek willen we met behulp
van virtuele omgevingen detecteren welke straatkarakteristieken
belangrijk zijn om veilige –en aantrekkelijke omgevingen te
creëren om te fietsen voor transport.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Na mijn studies en een korte reis, kwam ik terug in contact met
de begeleiders van mijn masterproeven 2011 (LO) en 2012
(GVO), beide werkzaam binnen de vakgroep Sport- en
Bewegingswetenschappen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik
onverwacht in mei 2013 kon instappen op een lopend
onderzoeksproject, en kreeg ik de mogelijkheid om een
doctoraat af te werken. Dit onderzoek maakte gebruikt van
gemanipuleerde foto’s om de relatie tussen de fysieke omgeving
en fietsen voor transport te onderzoeken. In december 2016
verdedigde ik mijn doctoraat en kandideerde ik voor mijn junior
postdoctoraal mandaat.

Voordelen
- Zeer veel afwisseling en variatie
- Ik kan begeleiding geven in onderwijs
- Een motiverende omgeving
- Een dynamische en sportieve omgeving
- Een jong enthousiast team
- Een hechte band en positieve werksfeer

Uitdagingen
- Op de hoogte blijven van recent onderzoek
is noodzakelijk
- Het uiteen zetten van zowel nationale als
internationale samenwerkingsverbanden

Vereisten
- Een doctoraat is een must i.f.v. een mandaat
als postdoctoraal onderzoeker
- Een goede kennis Engels
- Een goede kennis statistiek en SPSS
- Zelfstandig kunnen werken
- Leergierig, doch kritisch zijn
- Doorzettingsvermogen

"Ik kon mijn
kennis m.b.t.
gezondheid
naar een hoger
niveau tillen."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Aangezien ik tijdens mijn opleiding Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen, afstudeerrichting sportmanagement heb
gekozen, heeft mijn diploma Gezondheidsbevordering ervoor gezorgd dat
ik ook mijn kennis met betrekking tot gezondheid naar een hoger niveau
kon tillen. Dit was dan ook de ideale opstap om aan de slag te gaan
binnen de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit en Gezondheid.

Nuttige informatie
lieze.mertens@ugent.be
https://www.ugent.be/ge/bsw/nl/onderzoeksgroepen/fysieke_activiteit
https://telefoonboek.ugent.be/nl/faculties/ge39

Ellen De Pauw / Alumnus 2009
Verkeersveiligheiddeskundige bij het Agentschap Wegen en Verkeer
Vooropleiding: Bachelor (sociale) Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Ik werk nu meer dan 3,5 jaar bij het Agentschap Wegen en
Verkeer als verkeersveiligheidsdeskundige. Samen met de
collega's zet ik mij in voor de veiligheid op onze gewestwegen
en autosnelwegen. Meer bepaald werken we aan de
infrastructuur van onze wegen. Mobiliteit en verkeersveiligheid
is iets dat iedereen aanbelangt. Iedereen is immers
weggebruiker en we willen onze wegen zo veilig mogelijk maken
voor iedereen.

Voordelen
- Samen met mijn collega's werken om de kans
op verkeersongevallen en hun ernst te
beperken
- Een gevarieerde job met diverse taken
- Je ziet onmiddellijk de resultaten van
je werk

Uitdagingen

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Na het volgen van de master in Gezondheidsvoorlichting en Bevordering ben ik naar de Universiteit van Hasselt getrokken
voor een doctoraat in de mobiliteitswetenschappen. Tijdens de
masteropleiding werd ik vooral getriggerd door het thema
verkeersveiligheid. Ik wou hier enorm graag rond werken en
meer rond te weten komen en zo ben ik bij de Universiteit van
Hasselt en het Instituut voor Mobiliteit terecht gekomen.

- De job is uitdagend op zich, wat
ik als positief ervaar
- Blijven zoeken naar de gepaste maatregelen
in een mobiliteitswereld die steeds
verandert

Vereisten
- Beschikken over een Masterdiploma
- Ervaring hebben binnen de wereld van
verkeersveiligheid

"Ik leerde om
door te zetten
en vooral
kritisch te
denken."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het volgen van de opleiding heeft me de wereld van de preventie en
voorlichting leren kennen, waardoor ik in aanraking ben gekomen met
het thema verkeersveiligheid. Bovendien heeft deze opleiding mij
geleerd om door te zetten, kritisch na te denken en de toegang tot mijn
huidige job mogelijk te maken.

Nuttige informatie
ellen.depauw@mow.vlaanderen.be
https://wegenenverkeer.be/

Lisa Moerman / Alumnus 2010
Consulent team Gezondheid & Gezin - Dienst Welzijn en Gelijke Kansen - Stad Gent
Vooropleiding: Bachelor Vroedkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Ik beoefen deze functie als consulent ondertussen 5 jaar. Ik zet
samen met mijn collega's gezondheidsprojecten op poten, zodat
Gentenaars gezondere keuzes kunnen maken. Dit past uiteraard
binnen het grote gezondheidsbeleid van Stad Gent, dat wij mee
invulling kunnen geven, samen met het middenveld en de
Gentenaar.

Voordelen
- We werken met een heel team, dus je
kan samen brainstormen en feedback vragen
- Een groot netwerk van middenveldorganisaties
- Ik heb zicht op de specifieke noden en de
recente wetenschappelijke ontwikkelingen
- Ik blijf continu bijleren

Uitdagingen

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik keek altijd rond op diverse vacaturesites en toen ik de
functiebeschrijving zag, dacht ik echt: dit is op mijn lijf
geschreven! Hiervoor heb ik gestudeerd! Daarnaast had ik
ondertussen al heel wat extra ervaring binnen de sector
gezondheidsbevordering, want daarvoor heb ik bij het Logo
gewerkt.

- Heel wat verschillende doelgroepen met
verschillende noden i.f.v. gezondheid
- Eerst moeten andere randvoorwaarden vervuld zijn,
voor ze van hun gezondheid een prioriteit maken

Vereisten
- Een bachelordiploma
- Ervaring met gezondheidsbevordering
- Projectwerk ervaring is een vereiste

"Door de
opleiding leerde
ik veel over
projectwerking."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd over projectwerking en dat
heeft er zeker voor gezorgd dat ik goed scoorde bij de sollicitatie naar
deze job. En natuurlijk kon ik de kennis ook gebruiken bij het opzetten
van mijn eerste gezondheidsprojecten.
Daarnaast kom ik nog vaak mensen tegen waarmee ik ofwel samen
gestudeerd heb, of die ook de opleiding gevolgd hebben. De wereld van
gezondheidsbevordering is klein, dus het is logisch dat we elkaar wat
kennen. Het schept toch een band als je weet dat je dezelfde opleiding
gevolgd hebt én je hebt direct iets om over te praten.

Nuttige informatie
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijngezondheid/gezondheid

Nona Pensaert / Alumnus 2017
Preventie- en Vroeginterventiewerker CGG Waas en Dender
Vooropleiding: Bachelor (sociale) Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Ik werk als preventie- en vroeginterventiewerker bij CGG Waas en
Dender
(Centrum
Geestelijke
Gezondheidszorg).
Als
preventiewerker tabak, alcohol, illegale drugs, gamen en gokken,
geef ik interactieve trainingen/vormingen aan intermediairs uit
diverse sectoren en coach ik organisaties in de uitwerking van een
alcohol- en drugbeleid. Daarnaast heb ik een allround adviserende
rol in kwesties rond deze thema's op regionaal niveau. Ik richt me
hierbij vooral op de vrijetijdssector: jeugdhuizen en –verenigingen,
festivals, etc. Als vroeginterventiewerker begeleid ik jongeren die
experimenteel of regelmatig middelen gebruiken, gamen of gokken,
dit vanuit zowel een preventieve als geïndiceerde insteek. Het doel
van vroeginterventie is middelengebruik of overmatig game- of
gokgedrag te identificeren en motiveren tot zelfreflectie en
gedragsverandering.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik vond de vacature via de website van de VDAB. Op basis van mijn
CV en motivatiebrief mocht ik op gesprek komen, en diezelfde dag
kreeg ik al te horen dat ik de job had! Het ging dus vrij snel. De
oorspronkelijke vacature betrof de functie van deeltijds
preventiewerker en het ging om een vervangingscontract. Daardoor
twijfelde ik even of ik zou toezeggen, want ik was op zoek naar een
voltijdse job. Na één maand kon ik echter al voltijds aan de slag, en
na enkele maanden kreeg ik een vast contract. Dat is het voordeel
van een vrouwelijke sector, door zwangerschappen komen geregeld
vacatures vrij, en met een beetje geluk kan je na de vervanging
blijven.

Voordelen
- Ik werk beleidsmatig, maar ook doelgericht
naar jongeren toe
- Veel variatie en vrijheid
- Veel vertrouwen en verantwoordelijkheid
- Mijn passie voor het thema waarrond ik werk
'Middelenmisbruik'
- De wetenschap en het politiek beleid
evolueert continu, wat het boeiend houdt

Uitdagingen
- Het combineren van twee verschillende
functies
- Omgaan met vrijheid
- Up to date blijven
- Het taboe omtrent 'Middelenmisbruik'

Vereisten
- Beschikken over een masterdiploma
- Een open-minded visie hebben

"Er zijn heel
wat zaken uit
de opleiding
die in mijn job
terugkomen."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Ik vind mijn diploma Gezondheidsbevordering een enorme meerwaarde
voor mijn huidige job. Er zijn heel wat zaken uit de opleiding die in mijn
job terugkomen: alles rond methodisch preventief werken rond
gezondheidsthema's, motiverende gespreksvoering... Als keuzevak
volgde ik 'Drugsfenomenen'. Dat vak wakkerde in eerste instantie mijn
interesse aan voor het thema, en gaf me vooral heel veel bruikbare
input. Wat mij betreft zou dit vak een vast onderdeel moeten zijn van de
opleiding Gezondheidsbevordering. Wie dit vak heeft gevolgd, en
nadien terecht komt in een gelijkaardige functie als ik, bij VAD, in de
drughulpverlening… is volgens mij een serieuze stap voor.

Nuttige informatie
Meer info over een CGG, Centrum voor Geestelijke
Gezondheidsbevordering en wat wij bieden kan je vinden op
onze website:
https://www.cggwaasendender.be/.

Katrien De Wilde / Alumnus 1999
Opleidingshoofd Opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde binnen Odisee Hogeschool
Vooropleiding: Bachelor Verpleegkunde en Vroedkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik heb ondertussen al 25 jaar tewerkstelling. Ik startte als
praktijklector, stroomde door naar een functie als lectorhoofdlector. Wat uiteindelijk evolueerde naar opleidingshoofd
van de opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde binnen de
Odisee Hogeschool. Doorheen de afgelopen jaren heb ik zowel
de master Gezondheidsbevordering, de AILO als een doctoraat
behaald, evenals een C1 voor Academic English.

- Leiding geven aan een team van 25 mensen
- Het financieel beleid van de opleiding beheren
- De contacten met het werkveld
- Expertise in gezondheidsbevordering
- Adviseur bij externe organisaties, zoals
het Vlaams Instituut Gezond Leven, VRGT, etc

Uitdagingen

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Via de alumniwerking, mijn huidige werkgever betreft de school
waar ikzelf mijn bachelor diploma behaalde. Aangezien ik steeds
contact ben blijven houden met mijn vroegere school en men op
zoek was naar iemand die zowel wilde verder studeren als
meewerken aan de uitbouw van een opleiding vroedkunde
(1994), was ik op dat moment de geschikte kandidaat voor de
job.

De curriculumwijzigingen volgens de laatste
nieuwe inzichten

Vereisten
Beschikken over een masterdiploma.
Ik ben in het werkveld gestapt met twee
bachelordiploma's op zak, echter heb mijn kennis
en vaardigheden steeds verder uitgebouwd.

"Het diploma
heeft me
geholpen hoger
op te klimmen
binnen mijn
werk."

40

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het behalen van het diploma heeft me geholpen om steeds hoger op te
klimmen binnen de organisatie waar ik nog steeds werk.

Nuttige informatie
https://www.odisee.be/

Maxim Dierckens / Alumnus 2014
Studiecoördinator HBSC Vlaanderen
Vooropleiding: Bachelor Voedings- en Dieetkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik ben sinds januari 2017 aan de slag als studiecoördinator van
de studie Jongeren en Gezondheid (Vlaamse luik van de
internationale Health Behaviour in School-aged children [HBSC]
study). Als coördinator sta ik in voor het vlotte verloop van de
studie. Deze job is heel divers en heeft zowel een zeer praktisch,
logistieke aard - zeker in volle veldwerk periode - alsook een
inhoudelijk uitdagend karakter. Ik ben onder meer
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de
studie, alsook voor de verwerking van de resultaten en de
rapportage. Aangezien de studie onderdeel is van een groter
internationaal onderzoeksnetwerk, heb ik regelmatig contact
met internationale leden van het onderzoeksnetwerk en neem ik
ook deel aan internationale netwerkmeetings en conferenties.
Ook binnen Vlaanderen heb ik goede contacten met
terreinorganisaties en actoren uit het middenveld die nauw
betrokken zijn tot de thema’s die in de studie aan bod komen.

- Een zeer gevarieerde functie
- Het houdt een grote verantwoordelijkheid in
- Ik kan werken binnen een nationaal en
internationaal kader

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Voor deze job combineerde ik een deeltijdse job als diëtist in
een ziekenhuis met mijn specifieke lerarenopleiding aan UGent.
Na mijn studies wilde ik een andere weg inslaan en stelde ik mij
kandidaat voor de huidige functie.

Uitdagingen
- Ik begeef me regelmatig op onbekend
terrein, wat uitdagend is
- Het is een groot project met strakke deadlines
- Het vereist een goede organisatie en
punctualiteit

Vereisten
- Een diploma Master in Gezondheidsbevordering
of een gelijkaardig diploma
- Bereidheid en kennis om in het Engels te
communiceren en schrijven
- Deelname aan internationale meetings
- Een goed organisatievermogen
- Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Zelfstandigheid

"Mijn functie
laat toe om
zowel binnen
een nationaal
als
internationaal
kader te
werken."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Mijn diploma als Master of Science in Gezondheidsbevordering is een
grote meerwaarde voor de uitoefening van mijn huidige job. Heel wat
van de aangeleerde vaardigheden en competenties vormden immers
een belangrijke basis om de job die ik vandaag uitvoer invulling te
geven.

Nuttige informatie
http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/

Sara Bertels / Alumnus 2012
Coördinator Logo Antwerpen
Vooropleiding: Bachelor Communicatiewetenschappen
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Sinds twee jaar ben ik coördinator van het Logo Antwerpen. Het
Logo is de regionale ambassadeur voor meer levenskwaliteit en
gezonde levensjaren voor iedereen en werkt samen met haar
lokale partners aan de uitvoering van het Vlaams preventief
gezondheidsbeleid. Als coördinator zorg ik dat dat het team de
doelstellingen, die de Vlaamse overheid oplegt, tot een goed
einde brengt.

- Het opbouwen van een breed netwerk
binnen de sector
- Het contact met zowel Lokale als Vlaamse
partners
- De brede kennisopbouw over management

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Via een functie bij PO Algemene Ondersteuning Logo's leerde ik
de Logo werking van dichtbij kennen. Na 2 jaar stelde ik mij
kandidaat als coördinator bij Logo Antwerpen.

Uitdagingen
- Het matchen van de soms verschillende verwachtingen van
lokale partners, de overheid, etc.
- De besparingen die in vele sectoren, maar alsook diegene die in
de preventieve sector worden doorgevoerd. De huidige
investeringen in de preventieve gezondheidssector liggen
onder het Europees gemiddelde, wat het nog
moeilijker maakt onze sector en het Logo op de kaart te zetten.
- Gezondheidsbevordering resulteert vooral op lange termijn.
Het is een blijvende uitdaging om deze lange termijn effecten
te doen rijmen met de korte termijn resultaten die vanuit
verschillende hoeken verwacht worden

Vereisten
- Beschikken over een masterdiploma
in Sociale Wetenschappen
- Management vaardigheden
- Beschikken over analytisch vermogen
- Interesse hebben in zowel vzw beheer, financieelen personeelsbeheer

"De opleiding
biedt je een
brede kennis
over diverse
aspecten in de
sector."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Door het volgen van de opleiding verkreeg ik een brede kennis over
verschillende aspecten uit de sector, dit zowel vanuit een
wetenschappelijke als praktijkgerichte insteek. Het multidisciplinair
leren samenwerken bood voor mij ook een grote meerwaarde.

Nuttige informatie
www.logoantwerpen.be

Veerle Van Oeckel / Alumnus 2019
Doctoraatsstudente
Vooropleiding: Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Na mijn opleiding afgerond te hebben, startte ik in oktober 2019 als - Je krijgt relatief veel vrijheid
doctoraatsstudent
binnen
de
onderzoeksgroep - Geen dag is hetzelfde door het brede
'gezondheidsbevordering' verbonden aan de Universiteit Gent. Het
takenpakket
onderzoek waar ik bij betrokken ben, richt zich op het verminderen - De mogelijkheid om extra opleidingen te
van sedentair gedrag (zitgedrag) bij adolescenten op school aan de
volgen is bijzonder ruim
hand van een participatieve aanpak. Dit wil zeggen dat een
interventie ontwikkeld zal worden samen met deze jongeren om Uitdagingen
sedentair gedrag op school aan te pakken. De doelgroep wordt
- Het uitgebreide en gevarieerde takenpakket
hierbij maximaal betrokken in elke fase van het onderzoeksproces,
vraagt dat je goed op voorhand plant en afweegt
van het formuleren van de onderzoeksvraag tot het verspreiden van
wat de prioriteiten zijn
de resultaten. Daarnaast heb ik ook enkele onderwijstaken zoals
- Ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten een
het begeleiden van groepsopdrachten en masterproeven.
breed publiek bereiken en zorgen dat jouw
Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
onderzoek een maatschappelijke impact heeft
Initieel had ik niet gedacht dat ik in een functie als deze terecht zou
komen. Tijdens de opleiding werd wel duidelijk dat ik erg
geïnteresseerd was in een bottom-up benadering van
gezondheidsproblemen. Ik heb het ook altijd fijn gevonden om
samen te werken met mensen, in het bijzonder met jongeren.
Daarnaast merkte ik dat ik nog erg veel leermarge had als
gezondheidsbevorderaar. Toen ik via mail het bericht kreeg dat er
een vacature beschikbaar was als doctoraatsstudent om een
gezondheidsbevorderende interventie te ontwikkelen aan de hand
van een participatieve aanpak, aarzelde ik dan ook niet om me
kandidaat te stellen. Ik solliciteerde voor de functie en was heel blij
te horen, na een sollicitatiegesprek, dat ik mocht starten.

Vereisten
- Beschikken over een masterdiploma
- Flexibel zijn
- Zelfstandig kunnen werken

"Dit diploma
geeft me meer
mogelijkheden
om te
werken in een
functie die ik
echt graag doe."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Tijdens mijn opleiding tot kinesitherapeut ontdekte ik dat mijn passie
lag binnen het domein van de gezondheidsbevordering. Ik wilde dan
ook erg graag aan de slag gaan als gezondheidsbevorderaar. Nu ik dit
diploma op zak heb, merk ik dat ik meer mogelijkheden heb om te
werken in andere functies dan kinesitherapeut in de praktijk. Ik sta nog
maar aan het begin van mijn carrière, maar ik ben ervan overtuigd dat
dit diploma me meer mogelijkheden geeft om te werken in een functie
die ik echt graag doe.

Nuttige informatie
https://telefoonboek.ugent.be/nl/faculties/ge39

Kaatje Popelier / Alumnus 2016
Stafmedewerker psychoactieve medicatie en online toepassingen en ouderen
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
Vooropleiding: Bachelor Voedings- en Dieetkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Als stafmedewerker psychoactieve medicatie en online - De maatschappelijke relevantie van
het thema
toepassingen en de sector ouderen ben ik het eerste
aanspreekpunt voor deze thema’s en sector binnen VAD. Elk jaar - Het luik preventie meer op de kaart zetten
hebben we andere projecten, met uitzondering van enkele - Het implementeren van projecten/materialen
en methodieken binnen heel Vlaanderen
meerjarige projecten. De projecten zijn binnen mijn eigen expertise
psychoactieve medicatie (slaap- en kalmeringsmiddelen, - Veel afwisseling en autonomie
antidepressiva, antipsychotica en opioïde pijnstillers), ouderen - Een klein team met toffe collega's
(55+’ers en WZC) en online toepassingen (vormingen, tools en
Uitdagingen
hulpverlening). De teams worden ook steeds op basis van de
projecten samengesteld. Soms ben ik projectverantwoordelijke en - Samenwerking met partners is niet eenvoudig
door een soms andere visie en eigen bagage
voor andere projecten deel van het projectteam. Dit zijn heel
waardoor veel afstemming nodig is
uiteenlopende projecten, van kleinschalige projecten zoals het
ontwikkelen van een folder over slaap- en kalmeringsmiddelen tot - De verantwoordelijkheid
grote projecten zoals onze online vormingen of het psychofarmaca - Uitdagingen zorgen er wel voor dat ik mijn job
heel graag doe
project in de woonzorgcentra. Hierdoor is mijn job heel gevarieerd
en boeiend.
Vereisten

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik deed bij de VAD een voorstel om een BIO
(beroepsinlevingsovereenkomst)-stage te doen. Zo kon ik voor 12
weken 'stage' lopen bij VAD. Op dat moment was er ook een
collega zwanger en doordat de stage vlot verliep kon ik blijven voor
de zwangerschapsvervanging. Hierna volgde een andere
zwangerschapsvervanging, maar ondertussen had ik ook de
mogelijkheid te solliciteren voor mijn huidige functie als
stafmedewerker.

"Uitdagingen
zorgen ervoor
dat ik mijn job
- Beschikken over een master Gezondheidsbevordering
heel graag
- Kennis en werkervaring over het thema
doe."
alcohol, drugs, gokken en gamen
- Een teamplayer zijn
- Flexibel zijn, zelfstandig kunnen werken, dus je
mannetje kunnen staan en initiatief nemen
- Resultaatgericht en projectmatig werken
- Vaardigheden op vlak van netwerkontwikkeling,
organiseren en coördineren
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het voltooien van de opleiding Master in Gezondheidsvoorlichting en bevordering zorgt ervoor dat je onder andere het preventielandschap
heel goed kent. Je verwerft inzicht in de diversiteit van de populatie en
diverse preventiemethodieken. Daarnaast leer je zeer evidenced-based
werken, rekening houdend met health in all policies en universeel
proportionalisme. Alsook de kennis betreffende het Intervention
Mapping Protocol biedt een enorme meerwaarde.

Nuttige informatie
https://www.vad.be/

Carolien Luypaert / Alumnus 2018
Stafmedewerker Gezondheidsbevordering CM
Vooropleiding: Bachelor Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Als stafmedewerker gezondheidsbevordering bij CM ben ik
verantwoordelijke
projectleider
voor
allerlei
gezondheidscampagnes in Vlaanderen. De ontwikkeling en
evaluatie van de interventies liggen bij mij. De implementatie
gebeurt door mijn regionale collega’s. Om de implementatie te
realiseren is ondersteuning en coördinatie van mij
noodzakelijk. Om gezondheidscampagnes te ontwikkelen werk
ik samen met collega’s uit verschillende diensten, zoals
marketing, communicatie, accountmanagment, product
managment, redactie, grafisch ontwerp, etc. Ik word aanzien
als inhoudelijk projectleider, maar zonder mijn collega’s
zouden de ontwikkelde campagnes nooit verwezenlijkt kunnen
worden!

- Flexibiliteit
- Veel afwisseling in projecten
- Het samenwerken met mensen uit
diverse sectoren en domeinen
- De verantwoordelijkheid
- De autonomie

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik spotte op de website van de CM zelf de vacature voor
stafmedewerker en heb besloten me kandidaat te stellen voor de
functie.

Uitdagingen
- Je moet mensen warm krijgen voor projecten
- Mensen aansturen actie te ondernemen
- Waken over de inhoud van projecten versus
de marketing en communicatie

Vereisten
- Beschikken over een masterdiploma
(voorkeur Gezondheidsbevordering)
- Ervaring
- Zelfstandig kunnen werken
- Planmatig leren werken

"Het
samenwerken
met diverse
domeinen is
een positief
aspect."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het feit dat we goed leren werken met het Intervention Mapping
Protocol zorgt ervoor dat men binnen de praktijk zeer projectmatig aan
de slag gaat. Daarnaast vind ik de kennis en inzichten die je verkrijgt
tijdens het volgen van de opleiding betreffende topics zoals
gedragsverandering, het nemen van ethische beslissingen en de
statistische kennis om interventies te evalueren een enorme troef.

Nuttige informatie
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-eninformatie/diensten/gezondheidsbevordering

Vincent Van Goethem / Alumnus 2018
Doctoraatsstudent - End - of - Life - Care Research Group
Vooropleiding: Bachelor Ergotherapie
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Ik ben sinds 1 jaar tewerkgesteld als doctoraatsstudent op het
CAPACITY en DIAdIC project binnen de onderzoeksgroep Zorg
rond Levenseinde, een samenwerking tussen UGent en VUB. We
zijn bezig met de ontwikkeling van een webtool ter
ondersteuning van patiënten met gevorderde kanker en hun
mantelzorger met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van
leven. Dit doen we door via een webtool informatie aan te bieden
overheen verschillende sessies. Binnen deze sessies richten we
ons op verschillende aspecten van hun dagelijks leven, het gaat
onder andere over hun symptoomlast, emotioneel welzijn,
coping vaardigheden,… In kader van mijn functie ben ik vooral
bezig met het vormgeven aan de inhoud van de websessies. Dit
wordt gedaan door veel te lezen, maar ook te overleggen en
samen te werken met mijn team en een internationaal
consortium.

- Veel vrijheid binnen de functie
- De mate van verantwoordelijkheid
- De functie biedt veel uitdagingen
- De creativiteit binnen de jobinhoud
- Ondersteuning door een hecht team
- Internationale contacten
- De mogelijkheid tot zelfontwikkeling
( opleidingen, cursussen, etc)

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Ik kwam de functie tegen via de vacaturewebsite van de UGent,
via deze weg heb ik mijn CV en motivatiebrief opgestuurd naar
de onderzoeksgroep. Ik werd uitgenodigd voor een schriftelijke
test, waarna ik nadien op gesprek mocht komen.

Uitdagingen
- In een wereld van experten en professoren
je eigen kritische blik behouden en verdedigen
- De druk om te presteren en resultaten te leveren
- Flexibiliteit is noodzakelijk
- Doorzettingsvermogen is nodig

Vereisten
- In het bezit zijn van een Master diploma
in de sociaal-medische wetenschappen
- Een grondige kennis
- Een positieve attitude

"Ik verkreeg
een heel
andere kijk op
wat kwaliteit
van leven is."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Ik merk dat het volgen van deze opleiding mij een ietwat andere kijk
heeft gegeven op wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn in eerste
instantie gezondheidswetenschappers die niet alleen werken op
patiëntniveau, maar ook met de omgeving. Dit zorgt er voor dat bij het
uitvoeren van mijn onderzoek, ik vaak al aandacht besteed aan wat het
effect zou kunnen zijn op een breder maatschappelijk vlak. Iets heel
belangrijk dat ik geleerd heb tijdens de opleiding en nu probeer mee te
nemen is dan ook dat implementatie KEY is en dat hier al zo vroeg
mogelijk mee moet begonnen worden. Daarnaast heeft het voltooien
van de opleiding Master of Science in Gezondheidsbevordering mij een
heel andere kijk gegeven op wat kwaliteit van leven is. Voor mij valt dit
zeker te kaderen binnen tertiaire preventie. Literatuur doet ons ook
vermoeden dat deze vorm van preventie ook verder zal toenemen,
aangezien meer mensen zich in een situatie bevinden waarbij ze in
contact komen met een chronische ziekte. Tertiaire preventie en het
behouden (of verhogen) van levenskwaliteit biedt veel voordelen. Voor
de patiënt en de mantelzorger is dit duidelijk, maar ook op niveau van
de gezondheidszorg kan dit bijvoorbeeld resulteren in minder opnames
in het ziekenhuis gedurende de laatste levensfase, wat ook de kosten in
de gezondheidszorg drukt. Ik ervaar dat de opleiding
Gezondheidsbevordering sterk heeft bijgedragen aan wie ik vandaag
ben als onderzoeker.

Nuttige informatie
http://www.endoflifecare.be/
http://www.endoflifecare.be/persons/vincent-van-goethem
vincent.vangoethem@ugent.be

Wendy Van Lippevelde / Alumnus 2008
Professor in Transformatief Consumentenonderzoek
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, UGent
Vooropleiding: Bachelor Voedings- en Dieetkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Sinds April 2019 ben ik werkzaam als professor (Tenure Track) in de
onderzoeksgroep Consumentengedrag (Vakgroep Marketing, Innovatie
en Organisatie) aan de UGent. In deze functie combineer ik onderzoek,
onderwijs en dienstverlening. Mijn onderzoek focust zich voornamelijk
op het bevorderen van gezonde en duurzame voedingskeuzes bij
gezinnen (met een focus op kwetsbare gezinnen). Daarnaast doceer ik
vakken rond Onderzoeksmethoden en het Intervention Mapping
Protocol en begeleid ik verscheidene masterproef studenten.

- Het levenslang leren
- Het zeer diverse takenpakket
- Het (onder)steunen van studenten in het
verwezenlijken van hun potentieel
- De maatschappelijke relevantie van
mijn onderzoek

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?

- Het combineren van onderwijs, onderzoek
en dienstverlening
- Kwaliteit garanderen
- De studenten blijven triggeren
- Het blijven innoveren in mijn onderzoek
en onderwijs
- De juiste prioriteiten stellen gezien de tijd

Ik ben na mijn Masteropleiding gestart met een doctoraat rond
overgewichtspreventie bij kinderen in de onderzoeksgroep
Gezondheidsbevordering. Na mijn doctoraatsproject werkte ik kort aan
het Wetenschappelijke Instituut van Volksgezondheid (toen WIV, nu
Sciensano). Na een aantal maanden kon ik terug aan de UGent starten
als een postdoc onderzoeker in hetzelfde team. Ik werkte toen
gedurende 4 jaar als postdoc op het Vlaamse REWARD project waarbij
onderzoek uitgevoerd werd naar de rol van beloningsgevoeligheid in
het verklaren van het voedingsgedrag van kinderen en adolescenten.
Na deze aanstelling werkte ik een jaar voor het Vlaams Instituut
Gezond Leven als coördinator van het Europese INHERIT project.
Vervolgens werkte ik 1,5 jaar voor de Noorse Universiteit van Agder als
postdoc onderzoeker rond de rol van voeding tijdens de preconceptie in
het verklaren van de gezondheidsuitkomsten bij de geboorte. Na deze
periode van 11 jaar werd ik gepromoveerd tot professor.

Uitdagingen

Vereisten
- Het behalen van een doctoraat
- Minimaal 2 jaar als postdoctoraal onderzoeker
aangesteld zijn

"Zonder deze
opleiding zou
ik niet staan
waar ik nu
sta."
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Het halen van mijn huidige functie vereist het afleggen van een
doctoraat en het uitvoeren van minimum twee jaar als postdoctoraal
onderzoeker. Bij mijn sollicitatie werd gekeken naar mijn
verwezenlijkingen op het vlak van onderzoek, onderwijs en
dienstverlening. Ik heb er zelf altijd voor gekozen om evenveel in te
zetten op de verschillende vlakken, en dus niet enkel op onderzoek te
focussen in het begin van mijn carrière. Ik besteedde hierbij doorheen
de jaren aandacht aan het ontwikkelen van de zogenaamde "soft skills"
zoals leiderschapsvaardigheden, presentatietechnieken en dergelijke.
Daarnaast trachtte ik door verschillende activiteiten binnen het domein
dienstverlening mijn internationaal netwerk uit te bouwen. Ik hoorde
achteraf dat al deze zaken meegeholpen hebben om deze job te halen.
De combinatie van mijn Master of science in Gezondheidsvoorlichting
en -Bevordering en mijn Bachelor diploma Voeding waren de perfecte
start voor de aanvang van mijn onderzoekscarrière. Zonder de
Masteropleiding en het vertrouwen van mijn toenmalige promotor Prof.
Lea Maes zou ik bovendien niet staan waar ik nu sta.

Nuttige informatie
https://www.ugent.be/eb/mio/nl/onderzoek/consumentengedrag

Joline Goossens/ Alumnus 2010
Gezondheidsbevorderaar in wijkgezondheidscentrum Brugse Poort en 't Vlot
Vooropleiding: Bachelor Vroedkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Ik werk sinds september 2018 als gezondheidsbevorderaar
verbonden aan een wijkgezondheidscentrum. Mijn hoofdtaak als
gezondheidsbevorderaar is wijkgerichte gezondheidsbevordering.
Dit vanuit de visie dat gezondheid niet alleen beïnvloed wordt door
individuele factoren, maar vooral door de omgeving waarin
mensen zich bevinden. Concreet betekent dit dat we werken op
verschillende niveaus: op individueel niveau geven we
gezondheidsvoorlichting; op wijkniveau werken we mee aan een
gezondheidsbevorderende omgeving door onder andere
wijkgerichte gezondheidsprojecten te initiëren of ondersteunen,
een aanspreekpunt te zijn rond gezondheid en preventie voor
wijkpartners, en signalen te capteren; en ten slotte doen we op
bovenlokaal niveau aan beleidsbeïnvloeding.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Tijdens mijn studie Master in Gezondheidsvoorlichting en –
Bevordering groeide mijn interesse voor wetenschappelijk
onderzoek en projectmatig werken. Na het succesvol afronden van
deze opleiding, kreeg ik de kans om een kwalitatief onderzoek te
voeren rond oncofertiliteit bij het Universitair Centrum voor
Verpleegkunde en Vroedkunde. Daarna volgde
een
doctoraatstudie rond preconceptiezorg met een sterke link naar
gezondheidsbevordering en maatschappelijk kwetsbare groepen.
De kennis en
ervaring met wetenschappelijk onderzoek,
gezondheidsbevordering en maatschappelijk kwetsbare groepen
vormden een perfecte opstap naar mijn functie als
gezondheidsbevorderaar.

Voordelen
- Een gevarieerd en divers takenpakket doordat
we actief zijn op verschillende niveaus en op
maat van de wijk werken
- Hoge mate van autonomie
- Werken in een multidisciplinair team en
in nauwe samenwerking met de
gezondheidsbevorderaars van andere
wijkgezondheidscentra werkt verrijkend
en inspirerend
- Een werkomgeving met veel aandacht voor welzijn,
individuele talenten en werkwensen
- Een goede work-life balance
- Een job waarbij je het verschil maakt met en
voor mensen

Uitdagingen
- Door de breedheid van de functie is afbakenen
en prioriteiten stellen belangrijk
- Samenwerken met verschillende organisaties
en partners is soms een uitdaging
- In een zorgcontext komt gezondheidsbevordering
niet altijd op de eerste plaats omdat andere
noden prioritair zijn
- Gezondheidsbevordering werkt op lange termijn en
is niet altijd direct zichtbaar en meetbaar

"Ik heb een job
waarbij je het
verschil maakt
met en voor
mensen."
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Vereisten
- Een goede kennis van gezondheidsvoorlichting en -bevordering,
het diploma Gezondheidsbevordering is een meerwaarde
- Communicatievaardigheden
- Organisatievaardigheden
- Een voeling hebben met kwetsbare groepen

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
De opleiding master in Gezondheidsbevordering heeft me de nodige
kennis en vaardigheden bijgebracht rond gezondheidsbevordering,
wetenschappelijk onderzoek en het planmatig en systematisch werken.
Bovendien ontwikkel je gaandeweg tijdens de opleiding een kritische
blik tegenover onderzoek en gezondheidszorg in brede zin.

Nuttige informatie
https://wgctvlot.be/
https://wgcbrugsepoort.be/

Lien Vandenberghe / Alumnus 2012
Stafmedewerker Logo Midden-West Vlaanderen
Vooropleiding: Bachelor Voedings- en Dieetkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt

Voordelen

Al bijna 8 jaar werk ik als stafmedewerker gezonde voeding en
beweging bij Logo Midden-West-Vlaanderen. Later kreeg ik de
thema's tabak, alcohol en drugs erbij. Sinds 2015 coach ik ook
de helft van de lokale besturen in onze regio naar een lokaal
gezondheidsbeleid. 1 op 2 Vlamingen heeft overgewicht, 1 op 3
volwassenen beweegt onvoldoende en 1 op 5 Vlamingen rookt.
Redenen genoeg alleszins om meer Vlamingen te stimuleren tot
een gezondere levensstijl. Maar niet alleen de burger moet
hiervan overtuigd worden. Als Logo is het onze taak om lokale
besturen, zorginstellingen, verenigingen … te ondersteunen om
initiatieven op te zetten om het gezonde gedrag van hun
inwoners, leden, patiënten en cliënten te gaan faciliteren.
Generatie Rookvrij is hiervan een mooi voorbeeld, een beweging
die ernaar streeft om zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te
maken. En dit voor onze kinderen en jongeren, zodat zij rookvrij
kunnen opgroeien.”

- Een gevarieerde functie
- Uitdagend
- Het op maat kunnen werken
- Gefundeerd kunnen werken

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
In de zomer na mijn studies Gezondheidsvoorlichting en Bevordering ben ik via het internet gebotst op de vacature voor
halftijds stafmedewerker binnen het Logo. Tegen het einde van
de maand augustus 2012 was ik al in dienst en ik werk er nog
steeds.

Uitdagingen
- Timemanagement
- Het overtuigen van partners tot
beleidsmatig werken is niet altijd evident

Vereisten
- Projectmatig kunnen werken
- Netwerken en kennis over overlegorganisatie
- Zin hebben voor initiatief
- Doorzettingsvermogen
- Redactionele vaardigheden
- Administratieve vaardigheden

"Niets is toch
zo belangrijk
als weten
waarom je iets
doet?"
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Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
De kennis over de modellen van gedragsverandering en de bijhorende
gedragsdeterminanten helpen me nog elke dag verder. Ook het
projectmatig en stapsgewijs werken kan ik zeker toepassen binnen
mijn rol als coach van lokale besturen, net als het opstellen van
doelstellingen, vooraleer concrete acties te bepalen. Want niets is toch
zo belangrijk als weten waarom je iets doet?

Nuttige informatie
https://logomiddenwvl.be/

Joris Van Damme / Alumnus 2009
Stafmedewerker bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
Vooropleiding: Bachelor Verpleegkunde
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Sinds oktober 2019 werk ik 4 jaar voor VAD. Ik ben verantwoordelijk voor
de setting 'hoger onderwijs'. Hierdoor ben ik onder andere
verantwoordelijk voor de studentenbevraging middelengebruik (een 4
jarige monitor bij studenten), zet ik mee de lijnen uit van waar we met
VAD
rond
werken
binnen
deze
setting,
ontwikkel
ik
gezondheidsbevorderende interventies voor studenten en hun omgeving,
doe ik aan netwerking binnen deze setting, ondersteun ik lokale
preventiepartners in hun werk naar deze setting en ben ik het
aanspreekpunt voor partners en intermediairs met vragen over
middelengebruik in het hoger onderwijs. Los van de setting ‘hoger
onderwijs’ ben ik ook verantwoordelijk voor het thema ‘cannabis’. Dit
houdt onder andere in dat ik de literatuur, studiedagen en media volg
rond dit thema, consultvragen over cannabis beantwoord van partners en
intermediairs, mee nadenk over de visie van VAD rond cannabis,
betrokken word bij de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende
interventies rond cannabis en meewerk aan het up to date houden van
het ‘dossier cannabis’, de ‘factsheet cannabis’, informatie over cannabis
op de VAD-site en op de Druglijn-site… Verder werk ik mee aan het project
‘drugbeleid op festivals’, waarin we proberen om alle betrokken
stakeholders, zoals politie, organisatoren, security, EHBO, preventiewerk…
dichter bij elkaar te brengen om zo op festivals tot een evenwichtig
alcohol- en drugbeleid te komen dat de gezondheid en het welzijn van de
bezoekers voorop stelt. Tot slot ben ik ook actief binnen de interne,
ondersteunende teams ‘studie en onderzoek’ en ‘implementatie’. Binnen
deze teams doen we onder andere aan interne kwaliteitsverbetering op
vlak van onderzoek en implementatie en vormen we de brug tussen de
academische wereld en de praktijk.

Voordelen
- Een gevarieerde jobinhoud
- Theorie toepassen in de praktijk
- Een breed netwerk
- Het geeft voldoening als je de impact
van je werk waarneemt
- Een aangename werksfeer

Uitdagingen
Je moet voldoende kunnen inspelen op
de maatschappelijke ontwikkelingen rond
alcohol en andere drugs binnen het hoger
onderwijs en rond cannabis in het algemeen

Vereisten
- Een theoretische en inhoudelijke achtergrond
- Onderzoeksvaardigheden
- Statistische vaardigheden
- Communicatieve vaardigheden

"We vormen de
brug tussen de
academische
wereld en de
praktijk."
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Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Nadat ik afgestudeerd ben als Master in de Gezondheidsvoorlichting en
-bevordering heb ik een doctoraatsonderzoek gedaan rond
alcoholgebruik in het hoger onderwijs. Mijn huidige functie sluit hier
naadloos op aan.

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
De opleiding Gezondheidsvoorlichting en -bevordering heeft qua kennis,
attitude en vaardigheden een goede basis gelegd om te kunnen groeien
in de job die ik doe. Hierdoor kan ik mee bijdragen aan het werk dat
verzet wordt op vlak van preventie en kan ik op die manier iets
teruggeven aan de maatschappij.

Nuttige informatie
https://www.vad.be/

Sara Willems / Alumnus 1999
Vakgroepvoorzitter Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent
Coördinator Onderzoeksgroep Equity in Primary Health Care UGent
Vooropleiding: Bachelor Medische Sociale Wetenschappen
& 2 jaar Bachelor Verpleegkunde als student van de Vlaamse Gemeenschap
Beschrijving van wat de functie inhoudt
Als vakgroepvoorzitter ben ik verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie van de vakgroep, het vertalen
daarvan in operationele doelstellingen en het aansturen van de algemene werking om deze te bereiken, namelijk:
personeel- en financieel beleid, organisatie en logistiek, etc. Daarnaast ben ik ook nog steeds professor. Ik heb
daarbinnen een viervoudige opdracht: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, en leadership.
Wat onderwijs betreft sta ik vnl. in voor onderwijs dat aansluit bij het brede thema van de sociologie en de
sociale determinanten van gezondheid. Zo ben ik titularis van het opleidingsonderdeel Gezondheid en
Maatschappij binnen de opleiding Geneeskunde, Samenleving en Gezondheid binnen de het schakeljaar van de
opleiding Gezondheidsbevordering en het vak Gemeenschapsgerichte Eerstelijnszorg dat aan verschillende
opleidingen buiten onze faculteit wordt aangeboden. Als onderzoeker streef ik ernaar excellent onderzoek uit te
voeren binnen mijn vakgebied. Samen met mijn team van ongeveer 10 onderzoekers streven we ernaar tot
nieuwe inzichten te komen die de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg voor kwetsbare patiëntengroepen kan
verbeteren. Als wetenschapper vind ik het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren: als lid
van de Vlaamse adviesgroep baarmoederhalskanker, adviseur voor lokale overheden rond sociaal- en
gezondheidsbeleid, of als bestuurder van onder meer Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan.

Hoe ben ik in de functie terechtgekomen?
Naar het einde van de opleiding toe, had ik als intentie om verder te gaan studeren als Master in Business
Administration. Maar bij het maken van mijn thesis beet de onderzoeksmicrobe. Prof. dr. Jan De Maeseneer
maakte me warm voor een doctoraat en ik startte na mijn studies als projectmedewerker in de Vakgroep
Huisartsgeneeskunde. Via een BOF-beurs maakte ik een doctoraat rond toegang tot gezondheidszorg in België.
Ik groeide daarna door naar een functie als post-doctoraal medewerker en, vijf jaar later, tot de functie van
Zelfstandig Academisch Personeel (professor). Na 20 jaar mijn onderzoeksgroep te hebben uitgebouwd had ik
zin in iets meer en als vakgroepvoorzitter leidde ik de samensmelting van vier vak- en onderzoeksgroepen tot de
nieuwe vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg.

Nuttige informatie
https://telefoonboek.ugent.be/nl/faculties/ge39

"De brede kijk
die ik binnen
de opleiding
verkreeg
gebruik ik
dagelijks."
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Voordelen
- Een uitdagende omgeving die prikkelt om te blijven leren, te groeien en te
excelleren
- De academische wereld is geen ivoren toren: een goede onderzoeker is geworteld
in de realiteit en doet onderzoek dat er toe doet
- Het geeft je de mogelijkheid inzichten te ontwikkelen die het verschil kunnen
maken

Uitdagingen
- Het is een passie waarbij je soms wel eens over je grenzen gaat, die blijven
bewaken is belangrijk
- Je bent als academicus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het bepalen
en behalen van je doelen
- De middelen voor onderzoek én onderwijs zijn beperkt en vormen het soms
limiterend kader waarbinnen je moet werken

Vereisten
- Een doctoraat behalen en excelleren
- Veerkracht en doorzettingsvermogen
- Gepassioneerd gebeten zijn door je vakgebied
- Vereisten om vakgroepvoorzitter te worden: professor zijn, gedragenheid door je
collega's, team-player, strategisch denker, financieel inzicht, sterk in peoplemanagement

Op welke manier heeft het diploma Gezondheidsbevordering
een bijdrage geleverd aan je carrière?
Sinds de tijd dat ik studeerde is er veel veranderd aan het curriculum van de
opleiding. Destijds had deze een sterk theoretische insteek en dit vanuit een eerder
gezondheidszorgorganisatorische insteek. Ik leerde het landschap van de
(preventieve) gezondheidszorg grondig kennen en de opleiding gaf me inzicht in
beleidsvoering. Als kleine groep van 5 studenten werden we gestimuleerd om in
team aan de slag te gaan met de inzichten die ons werden aangereikt. Omdat de
opleiding nog in zijn kinderschoenen stond, was het vaak creatief zoeken naar
oplossingen voor de organisatorische problemen waar we voor stonden. Die brede
kijk op de verschillende domeinen van de zorg, het teamwork en creatief
probleemoplossend denken gebruik ik vandaag nog steeds elke dag in mijn job.

De alumnivereniging GVO UGent
Inleiding

Het bestuur

Alumni GVO UGent werd opgericht in 2014 op initiatief van toenmalige studenten
en later voorzitter en ondervoorzitter Renée Bultijnck en Jan Baudonck. Dit
gebeurde in nauwe samenwerking met de opleiding Gezondheidsbevordering
waarbij ze steun kregen van o.a. Benedicte Deforche, Wendy Van Lippevelde en
Joris Van Damme. Alumni GVO UGent is een organisatie waarvan de leden allen
afgestudeerd zijn in de master Gezondheidsbevordering aan de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.

Het bestuur van Alumni GVO UGent bestaat uit een groep onbezoldigde
vrijwilligers die zich inzetten voor de werking en de organisatie van de jaarlijkse
activiteiten. Onze activiteiten worden georganiseerd (al dan niet) in
samenwerking met de opleiding Gezondheidsbevordering.

Alumni GVO UGent

Indien je meer informatie wenst, kan je ons altijd bereiken via e-mail
(voorzitter@alumni-gvo.be), onze facebook pagina
(https://www.facebook.com/alumnigvo) of onze website bezoeken op het
webadres www.alumni-gvo.be.

De missie van Alumni GVO UGent is om de connectiviteit en de communicatie te
verhogen tussen de studenten van de master Gezondheidsbevordering, de
onderzoeksgroep
Gezondheidsbevordering, de Alumni van voorgenoemde
opleiding, en de
sector
gezondheidsbevordering door middel van
informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni
GVO UGent wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met
gezondheidsbevordering.

Door dit samenwerkingsverband wil Alumni GVO UGent de profilering, de
positionering en het imago van de afgestudeerden van de opleiding
Gezondheidsbevordering bewerkstelligen en versterken.

Lidmaatschap van de vereniging

Je kan ook lid worden via onze website.
We hopen dat deze gids een leidraad kan zijn bij het maken van een juiste
studiekeuze of de eerste stappen naar een job als gezondheidsbevorderaar.

Elke Rammant & Anneke Vandendriessche
Voorzitter en ondervoorzitter Alumni GVO UGent
Gent, juli 2020
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Opleiding Master of Science in Gezondheidsbevordering
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
UZ-Gent, 4K3, ingang 42
Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, Belgium

Fotografie:
Deelnemende alumni
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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige
wijze, zowel elektronisch, mechanisch, door fotokopie of op enige andere manier
zonder voorgaande schriftelijke toestemming.
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