word jij procesbegeleider
val- en fractuurpreventie
in vlaamse woonzorgcentra?
Wil jij het preventief gezondheidsbeleid in woonzorgcentra mee vormgeven?
En dat specifiek voor het thema val- en fractuurpreventie? Lees dan vooral verder!
Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij woonzorgcentra in zorg en welzijn
hulp krijgen van een procesbegeleider. Het gaat om hulp bij het implementeren van een thema-specifieke
methodiek. Het Vlaams Instituut Gezond Leven neemt samen met de Vlaamse Logo’s de coördinatie op zich.
Als procesbegeleider heb je het meeste contact met de partnerorganisatie die de methodiek ontwikkelde.
Voor het thema val- en fractuurpreventie is dit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
(EVV). Wil jij het preventief gezondheidsbeleid in woonzorgcentra mee vormgeven voor het thema valen fractuurpreventie? Kijk of je in aanmerking komt en dien je kandidatuur in!

Wat?
ʝ Als procesbegeleider ondersteun je het woonzorgcentrum gedurende minimum 2 jaar bij het
implementeren van een preventiemethodiek rond val- en fractuurpreventie. Dat doe je met de hulp
van een draaiboek en bijhorende materialen.
ʝ Het traject dat je aangaat per woonzorgcentrum neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag.
ʝ Je volgt een opleiding bestaande uit een generieke opleiding en een thema-specifieke opleiding.
Tijdens de generieke opleiding gaat het in het eerste deel over het stappenplan om een methodiek
te implementeren, de theoretische onderbouwing en praktische afspraken. In het tweede deel
leer je coachingsvaardigheden. Daarnaast volg je ook een opleiding over de thema-specifieke
methodiek omtrent val- en fractuurpreventie. De data van de opleidingen kan je navragen bij de
partnerorganisatie EVV.
ʝ Het aantal te begeleiden woonzorgcentra wordt besproken in overleg met EVV.
ʝ Je rapporteert de voortgang van het project volgens afspraken/instructies duidelijk aan EVV.
ʝ Je neemt verplicht deel aan 1 intervisie per jaar georganiseerd door EVV.
ʝ Als procesbegeleider moet je de woonzorgcentra in je regio kunnen bereiken.

Wie?
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ
ʝ

Heb je themaspecifieke ervaring?
Heb je werkervaring in preventie?
Heb je ervaring met coachen van organisaties bij het implementeren van een kwaliteitsvol project?
Heb je ervaring met projectmatig werken?
Ken je de werking van de setting zorg en eerste lijn?
Heb je praktijkervaring in de zorgsector?
Heb je duidelijk aantoonbare ervaring in woonzorgcentra?
Heb je gezondheidszorggerelateerde ervaring als professional?
Beschik je over kennis inzake begeleiding van een veranderingsproces?
Ken je motivationele interventietechnieken?
Kan je informatie op een toegankelijke manier overbrengen?
Ben je bereid om via zelfstudie de ‘praktijkrichtlijn voor valpreventie in woonzorgcentra:
praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ (Milisen et al., 2012) je eigen te maken?

Wat bieden we je?
ʝ Je ontvangt een subsidie van 78 euro/contactuur. Dit bedrag dekt de contacturen met het
woonzorgcentrum, de tijd voor voorbereiding, registratie, verslaggeving en evaluatie voor het
traject, de kilometervergoeding (of andere reisonkosten) van en naar het woonzorgcentrum en
telefonische of andere vormen van communicatie (vb. e-mail, skype, …) met het woonzorgcentrum.

Goed om te weten
ʝ Je mag procesbegeleider zijn met een zelfstandig statuut.
ʝ Je mag door je eigen woonzorgcentrum vrijgesteld worden om procesbegeleider te zijn.
ʝ Je mag meerdere woonzorgcentra begeleiden als zelfstandige of als gedetacheerde vanuit een
voorziening.

Hoe je kandidaat stellen?
Stuur je CV en motivatiebrief in 1 PDF-document door naar:

expertisecentrum@valpreventie.be
Geef duidelijk aan met welk statuut je deze functie wenst op te nemen.
Probeer met de ‘wie-vragen’ zoveel mogelijk duidelijk te maken waarom jij precies in aanmerking
komt. Na selectie van de kandidaturen nodigen we je uit voor een gesprek.
Voor vragen en meer informatie over het project en de procesbegeleiders kan u terecht bij
expertisecentrum@valpreventie.be.
Gezond Leven beheert de informatie in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en zal zich ook houden aan de regels die vastgelegd worden in de Europese privacywetgeving (GDPR)

