
 

ELZ Baldemore zoekt een  (m/ v) :  
BOV – coach  

(zelfstandig statuut – freelance)  
 

 
Het project Bewegen Op Verwijzing (BOV), waarbij mensen op doktersvoorschrift worden 
aangespoord om meer te gaan bewegen, zoekt een tweede coach om onze regio te coachen (Dessel 
en Retie). Je gaat niet samen met de deelnemer sporten of oefeningen doen. Wel stel je samen een 
persoonlijk beweegplan op, rekening houdend met de inbreng van de huisarts, de situatie, 
mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer.   
 

o Het project: Bewegen op Verwijzing (BOV) 

Veel mensen zitten te veel en bewegen te weinig. Het BOV-project wil daar iets aan doen. Want 
meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op tal van verschillende 
gezondheidsproblemen te verkleinen.  
De huisarts verwijst patiënten die geholpen kunnen worden met meer beweging door naar de ‘BOV-
coach’. In overleg met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse 
wandeling met de kinderen naar school tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. 
Meer informatie over het project op www.bewegenopverwijzing.be 
 

o Jouw profiel  
 

- Je beschikt over één van volgende diploma’s:  

 Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

 Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

 Bachelor Sport en Beweging 

 Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie 

 Regentaat kinesitherapie  

- Je bent bereid om een gratis 3-daagse opleiding tot BOV-coach te volgen  

- Je bent een motivator in gedragsverandering 

- Je kan omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen 

- Je verdiept je in de beweegmogelijkheden van jouw werkregio.  

- Je geeft op een correcte manier feedback aan de huisarts over het beweegplan van zijn/of 

haar patiënt 

- Je bent bereid om deel te nemen aan lokaal overleg om de werking van het BOV-project te 

optimaliseren.  

- Je bent beschikbaar om deelnemers te coachen en dit zowel overdag als ’s avonds 

(afhankelijk van het aantal deelnemers).  

- Je werkzaam in de gemeenten Dessel en Retie. De locatie in deze gemeenten wordt bepaald 

in samenspraak met de BOV-coach. Je werkt samen met de coach die de gemeenten Mol en 

Balen coacht.  

 
Procedure:  
Stel je kandidaat voor deze uitdaging en bezorg jouw motivatiebrief en curriculum vitae ten laatste 
op 25/04/2021 via birgit.massage@gemeentemol.be. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden 
op 29 of 30/04/2021. 

http://www.bewegenopverwijzing.be/
https://www.gezondleven.be/opleidingen/vorming-bewegen-op-verwijzing-coach


 

Indien je gekozen wordt als BOV-coach, zal je nog 3 vormingsdagen moeten volgen op onderstaande 
data:  

- Dinsdag 4 mei 
- Dinsdag 11 mei 
- Donderdag 20 mei 

 
Meer info: 
birgit.massage@gemeentemol.be – 0470/90 32 28 

mailto:birgit.massage@gemeentemol.be

