
 

Bachelor in de dieetkunde/voedingsdeskundige – Veldwerk Nationale 
Voedselconsumptiepeiling 2022-2023 
 

Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze 
instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano 
ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en 
expertadvies. Samen met meer dan 850 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke 
projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we 
bij tot een langer gezond leven voor iedereen. Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : 
https://www.sciensano.be. 

De vacante functie 
Je vervoegt het team verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale Voedselconsumptie-
peiling 2022-23. Het doel van deze enquête is informatie te verzamelen over de voedselconsumptie, 
eetgewoonten en de levensstijl van de Belgische bevolking a.h.v. de bevraging van meer dan 4000 
Belgen (24-uur navraagmethode en voedselfrequentievragenlijst).  
Je wordt verantwoordelijk voor het afnemen van de interviews in een bepaalde regio: je neemt 
contact op met de mogelijke deelnemers, geeft toelichting en neemt één of twee interviews af (thuis) 
bij de respondenten. Je meet eveneens hun gewicht, lengte en tailleomtrek.  
Daarnaast word je ook een schakel tussen andere veldwerkers en het onderzoeksteam en neem je 
andere taken voor je rekening zoals: de controle van de ingezamelde gegevens, een ondersteuning 
van de organisatie van opleidingen voor de enquêteurs, het linken van de voedselconsumptie-
gegevens met voedingssamenstellingsgegevens of andere. 
Je werkt van thuis uit en op locatie bij de respondenten (regio’s Brussel,  Antwerpen, of Brugge).  
Af en toe kom je naar de site van Sciensano nabij het treinstation Brussel-Zuid.  
 

Profiel  
- Professionele bachelor dieetkunde (of een zeer goede kennis van voeding) 

- Bij voorkeur woonachtig in één van de bovenvermelde regio’s en/of zich gemakkelijk kunnen 

verplaatsten (per fiets, te voet, met de wagen of het openbaar vervoer) 

- Goede communicatievaardigheden 

- Flexibel en zelfstandig kunnen werken (avond- en weekendwerk) 

- Talenkennis: Nederlands (afhankelijk van de regio); voldoende kennis van de Engelse taal 

- Goede kennis van MS Office (Word, Excel)  

Wij bieden  
- Contract van bepaalde duur (6 maanden; mogelijks hernieuwbaar); startdatum: vanaf januari ‘23 

- Gerichte opleiding; diversiteit in contacten 

- Verloning: B1 (min. 2.745,49 euro); terugbetaling van de verplaatsingskosten; maaltijdcheques; 

groeps- en hospitalisatieverzekering; telewerkvergoeding (50 euro)  

- Flexibele werkuren van 38 uur/week 

 
Interesse? Stuur snel je kandidatuur (CV en motivatiebrief) in via https://www.sciensano.be/jobs 
Heb je vragen over deze functie of wil je meer informatie? Contacteer ons via jobs@sciensano.be 

Meer info over de voedselconsumptiepeiling: https://www.sciensano.be/nl/projecten/nationale-
voedselconsumptiepeiling.  
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