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De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt voor hun studiedienst 

“Observatorium voor Gezondheid en Welzijn” een wetenschappelijk 

medewerker voor een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 

 
OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN  

 

Als studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de 
opdracht om informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, omtrent de actuele 
situatie van de gezondheid van de Brusselse bevolking en de evolutie ervan doorheen de 
tijd, evenals de omtrent de armoedesituatie in het Brussels Gewest. Daarnaast heeft het ook 
de opdracht om het beleid en de uitgevoerde interventies binnen de domeinen van 
gezondheid en welzijn in het Brussels Gewest te evalueren.  
 
De ploeg is momenteel samengesteld uit 14 personen met multidisciplinaire en 
complementaire vaardigheden (arts volksgezondheid, sociologen, psycholoog, statistici, 
epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economiste en administratieve assistenten).  
 
Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie  
http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil. 
 
 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE  
Als wetenschappelijk medewerker, draagt u bij aan de operationalisering van de opdrachten 
van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Uw vaardigheden in kwalitatieve 
methoden en in de evaluatie van het openbaar beleid zullen flexibel worden ingezet in 
functie van de operationele doestellingen van het Observatorium.  

INHOUD VAN DE FUNCTIE 

U zal voornamelijk bijdragen aan:  

 Uitbouwen van de evaluatiefunctie van het beleid en de uitgevoerde interventies in 
de domeinen gezondheid en welzijn binnen het Observatorium. Voorbeeld: Evaluatie 
van het gezondheidspromotieplan van de Commission communautaire française. 

 Uitbouwen van de kwalitatieve benadering binnen de verschillende 
onderzoeksprojecten die in het Observatorium worden uitgevoerd. Voorbeeld van 
een lopend project: de praktijk van huisbezoeken door huisartsen 

 Ontwikkelen van hulpmiddelen die het voeren van een gezondheids- en 
welzijnsbeleid moeten ondersteunen. 

 
U neemt eveneens deel aan de werkzaamheden van het Observatorium in functie van de 
behoeften en uw competenties en neemt deel aan het realiseren van de opdrachten van het 
Observatorium. 

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/cocom/nl/wetenschappelijk_medewerker_halftijds_cbd_6_maanden.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/cocom/nl/wetenschappelijk_medewerker_halftijds_cbd_6_maanden.pdf
http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil
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VEREISTE PROFIEL 

 

Opleiding 

 U beschikt over een Masterdiploma (of licentiaat), bij voorkeur in de 
menswetenschappen (politieke, economische of sociale wetenschappen) of 
rechtswetenschappen 

 U beschikt over een opleiding en/of ervaring op het gebied van beleidsevaluatie 
 
Ervaring 

 U hebt ervaring in de evaluatie van het openbaar beleid 

 U hebt ervaring (als hoofdonderzoeker) in het verzamelen en analyseren van 
kwalitatieve gegevens 

 U hebt een goede kennis van de Brusselse context inzake gezondheid en welzijn 

 U heeft ervaring met projectbeheer 
 

Vaardigheden 

 U beschikt over goede analytische en synthesevaardigheden 

 U beschikt over een wetenschappelijke nauwkeurigheid en goede redactionele 
vaardigheden 

 U bent geschikt om in een team te werken 

 U kunt verschillende taken tegelijk beheren 

 U beschikt over goede communicatievaardigheden 
 

Troeven : 

 U beschikt over een zeer goede kennis van het Frans 

 U beschikt over een goede passieve kennis van het Engels 
 

 

CONTRACTVOORWAARDEN 

 Contract van onbepaalde duur (contractueel statuut) – voltijds 

 Werkplek: Belliardstraat 71, 1040 Brussel 
 

PROCEDURE VOOR SOLLICITEREN 
 
Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail op volgend adres:  
 
observat@ggc.brussels tegen 09/10/2020 

 De geselecteerde kandidaten zullen op 16/10/2020 worden verwittigd  

 De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 26 en 29 oktober 2020 
 
Voor meer informatie over deze vacature:   
Olivier Gillis, ogillis@ccc.brussels - tel: 02/552 01 45 
Gaëlle Amerijckx, gamerijckx@ggc.brussels - tel: 02/552 01 59 
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