
 

 

 

 

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is op zoek naar een stafmedewerker  

(1 VTE – contract voor 2 jaar). 

 

VLESP is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid inzake de preventie van zelfdoding in 

Vlaanderen. VLESP heeft de kerntaak om de uitvoering van het Vlaams actieplan Suïcidepreventie te 

coördineren.  Een belangrijke opdracht van VLESP is de ontwikkeling van preventiemethodieken en de 

implementatie daarvan in Vlaanderen.  

VLESP is ontstaan uit een samenwerking tussen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de Eenheid 

voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent. Evidence based werken is één van de kernwaarden 

van VLESP.  

In kader van het nieuwe Vlaams Actieplan Suïcidepreventie  start VLESP met een aantal nieuwe 

projecten. Hiervoor wordt een extra stafmedewerker gezocht. 

Taken: 

 Je staat mee in voor de ontwikkeling, evaluatie en duurzame implementatie van een aantal 

nieuwe en bestaande methodieken binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zoals: 

o De ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnen voor detectie en behandeling van 

suïcidaliteit bij jongeren gericht op hulpverleners die met jongeren werken 

o De ontwikkeling van een richtlijn rond suïcidaliteit bij personen met ASS 

o De methodieken gericht op de ondersteuning van nabestaanden na zelfdoding 

 Je betrekt relevante actoren bij de ontwikkeling en implementatie van de methodieken. 

 Je neemt wetenschappelijke literatuur door en vertaalt deze in informatie voor het werkveld en 

het brede publiek. 

Profiel: 

 Je hebt een masterdiploma als psycholoog of in een sociale of menswetenschappelijke richting.  

 Je hebt enige kennis over de preventie van zelfdoding of bent bereid deze kennis zeer snel te 

verwerven. Je bent bekend met het Vlaams actieplan suïcidepreventie. 

 Je hebt affiniteit met wetenschappelijk werk: op zoek gaan naar bronnen, literatuur doornemen 

en onderzoeksresultaten en cijfers interpreteren zijn voor jou geen struikelblok. 

 Het hebben van ervaring met het ontwikkelen van methodieken in het kader van preventie is 

een extra troef. 

 Je hebt een vlotte communicatiestijl, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking maar kan ook goed zelfstandig werken. 

Je koppelt terug en gaat in overleg indien nodig. 

http://www.vlesp.be/
http://www.preventiezelfdoding.be/


 Je hebt geen schrik om voor een groep te spreken: je kan je boodschap helder overbrengen en 

een publiek enthousiasmeren. Je schrikt er niet voor terug presentaties te geven of een 

vergadering te leiden. 

 

We bieden: 

 Een voltijds contract (38u) tot eind 2023. 

 Verloning volgens de sector (3.048,95 euro aanvangsloon, relevante anciënniteit wordt 

meegenomen) 

 Een tewerkstelling binnen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, dat samen met de Eenheid 

voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent, VLESP vormt. Jouw standplaats wordt 

Brussel, maar je bent ook geregeld in de kantoren van VLESP op het UZ Gent. Er zijn ook ruime 

mogelijkheden voor thuiswerk. 

 Integrale vergoeding woon-werkverkeer, gsm-abonnement, thuiswerkvergoeding en laptop. 

Interesse? 

Bezorg ons 20 januari 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Kirsten Pauwels, adjunct-directeur 

VLESP, kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be met vermelding ‘sollicitatie stafmedewerker VLESP’. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 1 of 3 februari. 

Indiensttreding zo snel mogelijk. 

Voor vragen over deze functie kan je mailen naar kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be.  
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