
 

 
 
 
 
 

Vacature Medewerker Kenniscentrum - Infolijn 
 
 

Weet je dat: 
- Elke 17 minuten iemand de diagnose diabetes krijgt? 
- 1 op 3 personen die diabetes heeft, het niet weet? 
- 500.000 personen in Vlaanderen diabetes hebben? 
- 1 op 4 zwangere vrouwen geconfronteerd wordt met zwangerschapsdiabetes? 
- Jaarlijks 4.000 personen overlijden aan de complicaties van hun diabetes? 

 
 
Diabetes is geen sexy ziekte. Het Grote Publiek kent diabetes niet of onderschat het. Hoogrisico-
personen zijn zich niet bewust van het belang van preventie. Mensen die de diagnose diabetes te horen 
krijgen worstelen met de aanvaarding. Ze blijven zoeken naar een positieve en gezonde manier om met 
hun chronische ziekte om te gaan.  
 
Er is nog veel werk aan de winkel. Daarom zet de Diabetes Liga volop in op 3 “werk”woorden: 
informeren, connecteren en mobiliseren. We streven, als onafhankelijke vereniging, naar betere zorg 
en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Voor personen met diabetes, hun 
familie, vrienden … maar ook voor zorgverleners. Om de Vlaamse bevolking te informeren en te 
mobiliseren zetten we ook preventie en sensibiliseringscampagnes op.  
 
Zo steunen we personen die geconfronteerd worden met diabetes. Zo brengen we diabetes sterker 
onder de aandacht. Zo realiseren we de ambitieuze doelstellingen van de organisatie. Zo vertolken we 
een prominentere rol binnen het Vlaamse landschap. 
 
Om haar doelstellingen te bereiken en haar kenniscentrum te versterken rond heel wat inhoudelijke 
projecten is de Diabetes Liga op zoek naar een Medewerker Kenniscentrum – Infolijn. 
Je vergaart, verwerkt en verspreidt kennis, wordt een echte expert in je domein en staat mensen bij met 
raad en daad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hoe draag jij bij?  
 

• Je zorgt dat de expertise rond voeding van de organisatie op peil blijft en onderhoudt hiertoe nauwe 

contacten met het zorgveld en de experten op het terrein.  

• Je bereidt dossiers inhoudelijk voor en volgt de evoluties binnen het diabetesdomein – voornamelijk 

rond voeding 

• Je kruipt regelmatig in je pen en zorgt voor de redactionele ondersteuning van onze verschillende 

communicatiekanalen (tijdschrift, website, publicaties, …) 

• Je staat personen met diabetes en zorgprofessionals te woord via persoonlijke en duidelijke 

informatieverstrekking rond diabetes (zowel telefonisch als via mail) 

• Je vertegenwoordigt de Diabetes Liga op beurzen, lezingen, gastcolleges … 

• Je coördineert voeding gerelateerde initiatieven o.m. Commissie Voeding, Voedingsprotocol, 

recepten … 

• Je werkt, samen met jouw collega’s Kenniscentrum, nauw samen met de Stafmedewerker Beleid & 

Onderzoek en rapporteert aan de Manager Marketing en Communicatie 

 
Welk type ben jij? 
 
• Je hebt minimaal een bachelor diploma (paramedisch-sociaal-medisch of communicatie) 

• Een certificaat diabeteseducator biedt een belangrijke meerwaarde of je hebt gelijkwaardige 

diabeteservaring 

• Je hebt kennis/expertise over diabetes en wil je nog verder verdiepen in het domein 

• Je bent inhoudelijk kritisch en kan zelfstandig informatie verzamelen, verwerken en verspreiden 

• Je beschikt over een vlotte pen en een fijnzinnig taalgevoel  

• Je kan de Diabetes Liga en haar werking promoten op allerlei manieren (tekstueel, persoonlijk 

contact, presentaties,…) 

• Je bent sociaal en bent een teamplayer 

• Je beschikt over de juiste vaardigheden om planmatig en zelfstandig te werken – je bent hands-on  

• Je werkt vlot met MS Office 

• Je bent bereid om nu en dan op verplaatsing binnen Vlaanderen te gaan 

 

Ons aanbod: 
 

• Een interessante, gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 

• Je werkt in een dynamisch team, een boeiende omgeving en een organisatie in volle groei 

• Bij voorkeur een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur, maar in combinatie met de nodige 
praktijkervaring kan ook een parttime tewerkstelling bespreekbaar zijn.  

• Een marktconforme verloning, alsook extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatie- en 
groepsverzekering, eindejaarspremie, flexibel uurrooster en ADV dagen) 
 

Plaats tewerkstelling: 
 

• Diabeteshuis, Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent 
 
 

Wil je ons Kenniscentrum verder uitbouwen en naar een hoger niveau tillen? Heb je interesse om deel 
uit te maken van ons dynamisch en enthousiast team? Stuur je CV en motivatiebrief (vermeld duidelijk 
voor welke vacature je solliciteert) ten laatste op 15 augustus 2022 naar Sandrijn Laureys, Manager 
Dienstverlening, Personeel en Vrijwilligers (sollicitaties@diabetes.be). 
 

mailto:sollicitaties@diabetes.be


Neem zeker ook een kijkje op onze website www.diabetes.be. 
 
 
 
 

     

http://www.diabetes.be/

