
De missie van Opgroeien regie is ‘het realiseren van het recht op kansrijk opgroeien’. 
Respect voor de rechten van het kind en respect voor diversiteit staan centraal  

in de dienstverlening van Opgroeien regie, voorheen Kind en Gezin. 

Opgroeien regie is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met een vlakke organisatiestructuur en 

netwerkverbanden over de structuren heen. Individuele ontplooiing, kennis en expertise, innovatieve ideeën staan centraal. 

Binnen onze kind- en gezinsvriendelijke werkomgeving vind je een dynamische, collegiale en constructieve sfeer. Opgroeien 

regie is in volle fusie met Jeugdhulp, het vroegere Jongerenwelzijn. 

Twee adviserend artsen bij Opgroeien  
een adviserend arts-pediater (50%-80%) 

een adviserend arts-zorgtoeslag (50%-80%) 

Functie 

Als adviserend arts-pediater werk je intensief samen met je collega-artsen aan medische preventieve con-

cepten: uitwerking, kwaliteitsborging, ontwikkeling van ondersteunende instrumenten en implementatie. Je 

houdt kennis bij over de medisch-preventieve thema’s waar Opgroeien actief in is, via literatuur, vorming en 

netwerken. In overleg met je collega’s van het medische beleidsteam breng je je eigen doorgedreven compe-

tentie in of ontwikkel je deze. Je fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke expertise. 

Als adviserend arts-zorgtoeslag werk je tijdens de eerste jaren voornamelijk met het team zorgtoeslageva-

luatie. Je traint hierbij collega evaluerende artsen zorgtoeslag en medisch ondersteuners en verleent supervi-

sie. Je geeft advies en informatie over medische thema’s aan evaluerende artsen, medisch ondersteuners (ver-

pleegkundigen), team Groeipakket, inclusieve kinderopvang, management team en het communicatieteam. Je 

trekt of werkt mee aan strategische planningsprocessen en projecten, zoals Zorgtoeslagevaluatie (Zoë 2.0), 1 

kind 1 diagnostiek, onderzoek rond instrument zorgzwaartebepaling kinderen, enz. 

Aanbod 
Je komt terecht in een boeiende en aangename organisatie met een belangrijke maatschappelijke missie. 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur (50%-80% afhankelijk van persoonlijke voorkeur) en wordt 
verloond op het artsenbarema van de Vlaamse overheid A121P. 

• Je krijgt je anciënniteit op basis van je relevante ervaring. 
o Hier volgen referentie brutomaandlonen aan 80%(arbeidsmarkttoelage niet inbegrepen) 

▪ 5 jaar relevante ervaring: minstens 3398 euro 
▪ 10 jaar relevante ervaring: minstens 3862 euro 
▪ 20 jaar relevante ervaring: minstens 4385 euro 

o Ga zeker een kijkje nemen op de online loonsimulator van de Vlaamse overheid om een meer 
gedetailleerde en persoonlijke loonsimulatie te krijgen. 

• Bij Opgroeien geniet je van een heleboel voordelen: een gratis groepsverzekering, maaltijdchecks en 
een vergoeding van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 

• Je kan je werk-privébalans gemakkelijk beheren met 35 dagen jaarverlof voor een voltijdse werkpres-
tatie, sluiting van de kantoren tussen Kerst en nieuwjaar, uitgebreide mogelijkheden tot thuiswerk of 
Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken en deeltijds werken, en een gezinsvriendelijke werkorganisatie, 
en geen weekend-,  avond- of nachtwerk. 

Diploma en profiel 

• Adviserend arts-pediater:  

o Je beschikt over een diploma van arts met specialisatie pediatrie.   

• Adviserend arts zorgtoeslag:  

• Je beschikt over een diploma van arts met specialisatie pediatrie / kinderrevalidatie / neuro-pedia-
trie. Ook artsen met een Manama in de Jeugdgezondheidzorg en/of Verzekeringsgeneeskunde komen 
in aanmerking 

• Indien je enkele jaren ervaring hebt, is dit zeker een meerwaarde.  

 

Ben je daarnaast ook een echte initiatiefnemer, een goede samenwerker, een vlotte communicator, een des-

kundige analist en een klantgerichte, stressbestendige en rustgevende collega? 

Dan ben jij misschien de kandidaat waar we naar uitkijken! 

Solliciteren kan je t.e.m. 15 januari 2021 via de website van Opgroeien (www.opgroeien.be).  

 

Meer info? 

• Voor de functie van adviserend arts-pediater: Dr Bart Van Overmeire, adviserend arts: tel.nr 0479 64 70 43 

of e-mail bart.vanovermeire@kindengezin.be 

• Voor de functie van adviserend arts voor Zorgtoeslag: Dr Muriel Vermarien, adviserend arts: tel.nr 0471 67 

78 19 of e-mail muriel.vermarien@kindengezing.be 

• Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij:  

Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke: tel.nr 02 533 12 63 of e-mail dave.claerhout@kindengezin.be. 


