
Vacature 

De overheid streeft naar een hoge kwaliteit van onze gezondheidszorg die veilig is 

voor de patiënten. Daarvoor moeten gezondheidswerkers zich kunnen baseren op de 

laatste wetenschappelijke inzichten. Gezondheidsinformatie moet betrouwbaar zijn. 

Wij zoeken iemand die ons helpt om dat kwaliteitslabel af te leveren. 

We hebben een vacature voor: 

Communicatiemanager Cebam (m/v/x) 

I. Situering 

Cebam is het Belgisch Centrum voor Evidence-Based medicine (www.cebam.be) en heeft als missie 

de toepassing van Evidence Based practice in België te versterken en te verbreiden. Daarom focust 

Cebam op een aantal activiteiten: het geven van opleidingen over Evidence-Based practice (EBP), het 

beoordelen en valideren van EBP informatiebronnen, het evalueren van de impact ervan bij de 

zorgverstrekkers, het verspreiden van betrouwbare gezondheidsinformatie  en het verbeteren van 

de health-literacy of gezondheidsgeletterdheid in de algemene bevolking via de website 

www.gezondheidenwetenschap.be. Cebam vertegenwoordigt tevens de internationale instituten 

Cochrane en Joanna Briggs in België. Onze organisatie bestaat uit een dynamisch team van een 

tiental vaste medewerkers, die meestal deeltijds werken, met daarnaast evenveel losse 

medewerkers. 

We zoeken een communicatiemanager, voornamelijk voor onze opleidingsactiviteiten (gesubsidieerd 

door RIZIV) en de website Gezondheid&Wetenschap (gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap) 

met name omdat we: 

• de opleidingen beter willen bekend maken bij de doelgroepen en partnerships willen 

aangaan met de beroepsorganisaties in de zorgsector. Op dat vlak is ook samenwerking 

nodig met onze zusterorganisaties die verenigd zijn in het Belgische EBP-netwerk (Evikey).  

• de website van Gezondheid en Wetenschap beter in de markt willen zetten en breder willen 

uitdragen via (sociale) media, partnerships, …  

 

II. Functieomschrijving 

Wat de opleidingen betreft: 

- Je coördineert de contacten met alle organisaties waarmee we samenwerken en cursussen 

organiseren. 

- Je faciliteert in overleg met onze ploeg een doelgroepenbeleid. 

- Je exploreert nieuwe doelgroepen, onderhoudt contacten met hen en met nieuwe 

organisaties. 

- Je beheert het adressenbestand en breidt het uit 

- Je exploreert de mogelijkheden om de bekendheid van onze cursussen via diverse kanalen te 

verbeteren in het binnenland en voor sommige opleidingen ook in het buitenland. 

- Je werkt samen met onze collega’s en die van zusterorganisaties binnen het Belgische EBP-

netwerk (Evikey).  

 

Wat Gezondheid en Wetenschap betreft: 

http://www.cebam.be/


- Je promoot de website en de app bij zorgverleners en de algemene bevolking. 

- Je organiseert lezingen, in afspraak met collega’s, en je bent aanwezig op evenementen over 

gezondheid. 

- Je ontwikkelt een communicatie- en promotiestrategie om onze boodschappen tot bij de 

doelgroep te brengen. 

 

III. Profiel  

Vereisten:  

• Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten, zowel nationaal als 

internationaal-. 

• Je hebt goede communicatieskills. 

• Je hebt ervaring in doelgroepbenadering. 

• Je bent een teamspeler met leidinggevende en coördinerende kwaliteiten. 

• In samenwerking met een collega ontwikkel en optimaliseer je een communicatiestrategie 

(website, social media, podcast). 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken. 

• Je hebt een grondige kennis van gesproken en geschreven NL / FR / EN.  

• Je hebt een grondige kennis van de gangbare Office-toepassingen. 

Pluspunten: 

• ervaring in of in een soortgelijke functie in de gezondheidszorgsector is een pluspunt. 

• Je bent houder van een masterdiploma in de communicatiewetenschappen/marketing of 

hebt gelijkwaardige vaardigheden door ervaring. 

 

 

IV. Aanbod 

 

• Een contract van 60% (andere opties zoals halftijds te bespreken) 

• Contract van onbepaalde duur. 

• Goede verloning als werknemer. 

• Een uitdagende job binnen een organisatie in volle evolutie. 

• Een enthousiast team. 

• Flexibiliteit in de werkorganisatie (deels thuiswerk). 

 

Sollicitatie: 

Kandidaturen met motivatiebrief en cv kunnen tot 20 januari 2023 worden verstuurd naar Patrik 

Vankrunkelsven. (patrik.vankrunkelsven@kuleuven.be en in cc katrien.willemsens@cebam.be) 
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