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VACATURE  

Beleidsadviseur Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie 

Ben jij de bevlogen, kundige en ervaren beleidsadviseur die ons helpt de Nederlandse jeugd in 2040 
de gezondste ter wereld te maken? Ben jij helemaal thuis met kennis over de impact van maatregelen 
voor een gezonde voedselomgeving en een gezond voedingspatroon? Heb je strategisch inzicht en 
een hands-on mentaliteit? Ben je organisatorisch sterk en kan je goed schakelen met collega’s en 
externe partijen? Dan is deze functie bij de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie wellicht wat 
voor jou! 

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie 
De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) streeft samen met twintig andere 
gezondheidsfondsen naar een Gezonde Generatie in 2040. Een generatie die mentaal, 
sociaal en fysiek gezond is. Gezonde voeding is daarbij cruciaal. Het is ons doel om 
de voedselomgeving nú gezonder te maken, zodat ieder kind in Nederland een gezond 
voedingspatroon heeft. Gezonde gewoontes op jonge leeftijd zullen leiden tot gezonde 
gewoontes in het volwassen leven. Zo groeit een generatie op, die later minder ziek is. De 
AVGG richt zich op invoering van effectieve maatregelen voor een gezonde 
voedselomgeving. Voorbeelden van onze projecten zijn de politieke beïnvloedingscampagne 
#tijdvoorgezondevoeding en het onderzoek Superlijst Gezondheid 2020.  

Onze functie 
Als ervaren beleidsadviseur ben jij medeverantwoordelijk voor de beleidsstrategie van de 
AVGG. Vanuit kennis op het gebied van voeding, de voedselomgeving, gedrag en 
gezondheid draag je bij aan de onderbouwing, ontwikkeling, uitvoering en monitoring van 
onze strategie. Je stuurt op inhoud en processen, leidt (onderzoeks)projecten en adviseert 
met een strategische blik. Je analyseert, verbindt, houdt het overzicht en stimuleert 
kennisuitwisseling in het belang van de missie van de AVGG. Samen met de coördinator, de 
communicatie en public affairs professional en het secretariaat vorm jij het alliantiebureau 
van de AVGG en heb je een faciliterende rol naar onze partners.   
 
Taken 

• Coördineren, opstellen, uitvoeren en evalueren van de beleidsstrategie en het jaarplan 
van de werkgroep Kennis, Monitoring en Onderzoek (KMO);   

• Zelfstandig formuleren van wetenschappelijk onderbouwde standpunten en het bewaken 
van de eenheid hierin binnen de organisatie;  

• Coördineren en uitvoeren van onderbouwend onderzoek, ontwikkelen van methodes, 
instrumentarium en materiaal ter ondersteuning van de uitvoering van alliantieactiviteiten;  

• Voorbereiden en uitvoeren van directie- en stuurgroepbesluiten op relevant werkterrein;  

• Volgen, signaleren, analyseren en duiden van relevante wetenschappelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen; 

• Inhoudelijk toetsen van voorstellen op het gebied van communicatie en public affairs 
zoals persberichten, position papers en Q&A’s. 

• Vertegenwoordigen en behartigen van de belangen en standpunten van de alliantie bij 
diverse stakeholderactiviteiten en bijeenkomsten;  

• Meten van en rapporteren over de voortgang van de alliantiedoelen. 
 

http://www.tijdvoorgezondevoeding.nl/
http://www.gezondegeneratie.nl/kiezen-voor-gezond-iets-makkelijker-bij-lidl-dirk-coop-en-ekoplaza/
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Jouw profiel 

• Relevante WO+ opleiding, gepromoveerd is een pré;  

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 
• Strategisch denkniveau, analytisch sterk, hands-on mentaliteit; 
• Kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en -advisering; 

• Vaardig in het managen van (onderzoeks)projecten en processen binnen een 
complex speelveld met uiteenlopende belangen; 

• Kennis van en inzicht in (wetenschappelijke) ontwikkelingen en trends op het terrein 
van voeding, voedselomgeving, gedrag en gezondheid;  

• Vaardig in de interpretatie en duiding van deze informatie voor de AVGG; 
• Stevig relevant netwerk. 

 
Aanstelling, budget en uren 

• Aanstelling van 1 jaar voor 0,8 fte (28,8 uur per week) bij de Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen met intentie tot verlenging;  

• Inschaling op basis van o.a. ervaring conform CAO Longfonds; 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantiegeld, 
eindejaaruitkering, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, tegemoetkoming 
ziektekostenverzekering. 

 
Interesse? 

• Stuur vóór 31 januari een korte motivatiebrief en CV naar Loek Leenen, coördinator 
AVGG via alliantievoeding@gezondheidsfondsen.nl.  

• Meer informatie over de functie bij Loek Leenen, leenen@gezondheidsfondsen.nl. 

• De gesprekken vinden plaats op 3 februari tussen 9:00 en 13:00 uur en/of op 9 
februari tussen 13:00 en 17:00 uur.  

• Je gegevens worden conform privacywetgeving behandeld en verwerkt en alleen 
gedeeld met medewerkers binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en 
aangesloten fondsen die onderdeel maken van het werving- en selectieproces. 

 
 

https://www.fnv.nl/getmedia/0642d5c2-2c26-4fd1-bab7-70b0e3a254ae/longfonds_stichting_cao.pdf?ext=.pdf&dtime=20200630080245
mailto:alliantievoeding@gezondheidsfondsen.nl
mailto:leenen@gezondheidsfondsen.nl

