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Logo-Waasland vzw 
 

Logo-Waasland vzw is een netwerk van lokale partners actief in 8 gemeenten, ondersteund 

door een enthousiast team van gezondheidsbevorderaars. Centraal binnen de Logo-werking 

staan het thema gezondheid&milieu en de realisatie van de 6 Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen in nauwe samenwerking met de lokale partners. We werken in 

opdracht van de Vlaamse overheid. 

 

Onze missie: 

We streven ernaar dat iedereen gezonde keuzes kan en wil maken en die keuze ook als 

positief en vanzelfsprekend ervaart. Om dit te bereiken zoeken en vinden we samenwerking 

met veel partners. We motiveren, adviseren en ondersteunen hen en gaan samen voor 

gezondheidswinst bij de bevolking. Alles wat we doen, doen we enthousiast, ondernemend, 

samen en op maat van partners.  

 

Plaats in de organisatie 
 

De coördinator maakt deel uit van het team van Logo-Waasland VZW en rapporteert aan de 

Raad van Bestuur. 

 
De functie: kerntaken 
 

Als coördinator leid en coördineer je de organisatie, conform de missie en de decretale 
opdrachten. Kerntaken daarbij zijn: 
 

 Je leidt een sterke medewerkersploeg en slaagt erin medewerkers te laten groeien 

tot optimale prestaties; 

 Je volgt het medewerkersbeleid op: werving, selectie, evaluatie, opvolging, …; 

 Je organiseert intern overleg en staat in voor de interne afstemming tussen de 

teamelden, met het bestuur, …; 

 Je ontwikkelt samen met het bestuur en team een lange-termijn strategie uit en 

neemt een trekkersrol op om preventie regionaal te verankeren; 

 Je staat samen met het bestuur in voor het financieel beleid van de organisatie: 

opstellen en bewaken begroting, aankoopbeleid, …; 

 Je bouwt de ingeslagen weg van een betalend aanbod en betalende diensten verder 

uit; 

 Je zet in op de bestaande samenwerkingsverbanden zowel Vlaams als lokaal en gaat 

in op nieuwe kansen; 

 … 
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Kerncompetenties 
 

Netwerken 
Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze 

aanwenden tot wederzijds voordeel. 

Enthousiasmeren 
De eigen betrokkenheid op een motiverende en positieve manier 

overbrengen op anderen. 

Klantgerichtheid 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van 

de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 

Ondernemingszin 
Kansen signaleren en deze omzetten in acties die bijdragen tot de 

groei van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen 
ervan. 

Samenwerken 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan 
het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen 
belang is. 

 
Specifieke competenties 
 

Visie 
Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere 

context- en tijdsperspectief plaatsen. 

Beslissen 
Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over 

een bepaalde actie, ondanks onvolledige kennis van de te volgen 
alternatieven en/of hun risico’s. 

Ontwikkelingsgericht 
coachen 

Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun 
functie en de verruiming van de loopbaankansen. 

 

Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten 
 

 Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;  

 Je bent een ervaren leidinggevende (minimaal 5 jaar) die de principes van het 

dienend leiderschap hanteert;  

 Je bent een beleidsmatig denker en slaagt erin om de nieuwste ontwikkelingen in 

het preventieve gezondheidslandschap te integreren in de werking;  

 Je bent de motor en de bezieler van de organisatie;  

 Je hebt een sterke interesse in gezondheidsbevordering en ziektepreventie; 

 Je bent graag betrokken bij de hele Logo-werking; 

 Je kan vlot met computer werken (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook);  

 Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk;  

 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen voor gebruik in dienstverband. 
 
 

Verloning 
 

 Volgens salarisschaal K3 gehanteerd binnen PC 331.( Maximaal 10 jaar anciënniteit) 
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