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VACATURE 

PREVENTIE-ADVISEUR & VEILIGHEIDSCONSULENT 

ONBEPAALDE DUUR  (0,8 of 1,0 VTE) 

 

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw bouwt in heel Vlaanderen met jongeren aan hun ontwikkeling, 
welzijn en geluk. Onze aanpak wordt gekenmerkt door dialoog en wederzijds respect en richt zich 
naar maatschappelijk kwetsbare en gekwetste jongeren en de mensen die hen omringen. VZW 
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen organiseert zo met haar 250 medewerkers over heel Vlaanderen 
een divers hulpaanbod voor honderden kinderen en jongeren.  

Woonzorgcentrum Ter Engelen vzw werkt met 92 dynamische en deskundige medewerkers aan zorg 
op maat voor 140 ouderen in een residentiële omgeving in Lokeren (rust – en verzorgingstehuis, 
assistentiewoningen, zorgflats en zorghotel). 

Voor de ondersteunende diensten van deze twee organisaties zijn we op zoek naar een preventie-
adviseur en (informatie)veiligheidsconsulent. We zoeken een voltijdse expert die de werkingen in de  
beide organisaties rond deze thema’s mee kan aansturen en coördineren. 

Functie-inhoud:  

Als preventieadviseur en veiligheidsconsulent werk je actief rond de domeinen “Preventie en Welzijn 
op het werk” en “Informatieveiligheid”.  

Je staat in eerste instantie als interne preventieadviseur in voor de opvolging van wettelijke 
verplichtingen en de implementatie van het ruimere veiligheids- en welzijnsbeleid van de organisatie. 
Je stelt hiervoor processen en procedures op en ziet mee toe op de uitvoering en naleving van de 
welzijnswetgeving. Je zorgt voor de voorbereiding van het CPBW en de contacten met onze externe 
preventiedienst, stelt de verslagen op en volgt alle acties op die hieruit voortvloeien. Daarnaast 
verwachten we ook dat je onder andere … 

 … het jaarlijkse actieplan en globaal preventieplan opstelt en opvolgt;   
 … risicoanalyses uitvoert, de nodige acties initieert en deze opvolgt; 
 … de werkinstructies opstelt m.b.t veilig werken; 
 … initiatieven uitwerkt die het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer verhogen;  
 … voor medewerkers de nodige opleidingen plant en organiseert; 
 … evacuatieoefeningen coördineert en de diverse noodplannen up-to-date houdt. 

 
In tweede instantie neem je de rol van veiligheidsconsulent op. Je staat zo in voor het uitwerken en 
opvolgen van een gedegen informatieveiligheidsbeleid binnen de twee organisaties. Dit gebeurt bij 
middel van het verlenen van advies inzake fysieke en elektronische informatieveiligheid, het 
registreren en onderzoeken van incidenten, het sensibiliseren en stimuleren van medewerkers, het 
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documenteren van het beleid en het begeleiden van de organisatie bij de toepassing van de 
geldende wetgeving.  

Profiel:  

 Minimaal bachelordiploma  
 Minimaal attest “Preventieadviseur niveau 2” 
 Zelfstandig kunnen werken en plannen 
 Begrip van relevante wettelijk kaders en procedures 
 Kan goed problemen analyseren en tot oplossingen komen 
 Onderbouwde kennis over informatica en informatieveiligheid (of bereid zijn daarin op korte 

termijn bij te scholen) 
 Beschikken over eigen wagen en rijbewijs B 
 Je kan je vinden in de basishoudingen, missie en visie van beide organisaties 

 
Aanbod: 

 Je krijgt ruimte om je te ontplooien en te ontwikkelen binnen twee dynamische organisaties. 
Je werkt zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan de directies van de twee organisaties. 

 We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan binnen de vzw Jeugdhulp Don 
Bosco Vlaanderen. Indien gewenst, kan dit in onderling overleg ook tot een contract van 0,8 
VTE beperkt worden. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s binnen de sector. 
Jouw anciënniteit kan in rekening gebracht worden volgens de normen van het Agentschap 
Jongerenwelzijn. 

 Voor Ter Engelen vzw werk je in en vanuit Lokeren. Jeugdhulp Don Bosco vzw werkt 
verspreid over heel Vlaanderen. Je vaste werkplaats daar kunnen we bepalen in overleg, 
rekening houdende met je woonplaats en eigen wensen.  

 Indiensttreding bij voorkeur vanaf november of december 2017.  
 

Interesse? 

Stuur uiterlijk op 15 oktober 2017 een mail met motivatiebrief en CV naar 
glenn.weyers@jongenstehuisdbv.be (met vermelding “Sollicitatie Preventieadviseur & 
Veiligheidsconsulent”).  

Extra inlichtingen of een gedetailleerder functieprofiel kan je verkrijgen bij 

 Glenn Weyers (zakelijk directeur Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen) via 
glenn.weyers@jongenstehuisdbv.be of 0472/52.72.95  

 Karline Ballegeer (algemeen directeur Woonzorgcentrum Ter Engelen) via 
directie@hofterengelen.be of 09/340.56.09. 
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