
 

Expertisecentrum dementie Memo is één van de negen regionaal erkende expertisecentra dementie 
in Vlaanderen en wordt als partner erkend door de Vlaamse overheid. Wij zijn er voor personen met 
dementie en zij die voor hen zorgen. Memo geeft informatie over dementie aan professionele 
medewerkers, aan personen met dementie, hun familie en mantelzorgers en doet aan gerichte 
doorverwijzing voor diagnosestelling en verdere begeleiding bij het ziekteproces. Memo plaatst 
dementie in Vlaams-Brabant op de agenda om de kwaliteit van het leven van mensen met dementie 
en hun omgeving te verbeteren. Dit doen we door het samenbrengen en uitbouwen van expertise en 
door vernieuwend te werken in de zorg voor personen met dementie.  

Expertisecentrum dementie Memo maakt deel uit van vzw Woonzorgnet-Dijleland. 

Momenteel zijn wij op zoek naar een halftijdse * 

consulent/netwerker (m/v) 
 

Doel van de functie: 

- Je organiseert het jaarlijks overleg tussen de organisatoren van de praatcafés dementie in 
Vlaams-Brabant. 

- Samen met partners geef je vorm aan sensibiliserende projecten rond dementie. 
- Je bent trekker van de overlegplatformen dementie in de regio Leuven samen met SEL GOAL 
- Je verzorgt mee de sociale kaart dementie van de provincie Vlaams-Brabant. 
- Je werkt mee aan een alternatieve invulling van het documentatiecentrum van Memo 
- Je staat mee in voor de telefonische en digitale bereikbaarheid van Memo 
- Je werkt het vormingsaanbod van ECD Memo mee uit en bent mee verantwoordelijk voor 

externe vormingen. 
- Je neemt actief deel aan vormings- en opleidingsprogramma’s die de specialistische functie 

inhoudelijk mogelijk maken. 
 

*Met mogelijkheid tot uitbreiding tot een voltijdse functie van 1-06-2017 tot 31-10-
2017 wegens bevallingsrust. 
 
 
 
 
 

 



Jouw profiel: 

- Je bezit een diploma op bachelor- of masterniveau gericht op de welzijns- of de 
gezondheidssector (maatschappelijk werker, ergotherapeut, sociaal of psychiatrisch 
verpleegkundige, communicatiewetenschapper, psycholoog …). 

- Je hebt een bijzondere belangstelling voor de zorg voor personen met dementie en hun 
omgeving in al zijn aspecten. 

- Je bezit een getuigschrift referentiepersoon dementie of gelijkwaardig door relevante 
ervaring 

- Je bent bereid tot bijscholing rond dementie. 
- Je bent een sterke teamspeler. 
- Je kan ook zelfstandig werken en beschikt over goede organisatorische, communicatieve en 

didactische kwaliteiten. 
- Je hebt ervaring of interesse in vormingswerk. 
- Je bent een talent in netwerken. 
- Je bent flexibel en stressbestendig. 
- Je hebt de nodige PC-kennis. 
- Onze kernwaarden zorg, leren en respect komen tot uiting in je werk. 

 

Ons aanbod: 

- Een boeiende functie binnen een  gemotiveerd team. 
- Een halftijds*  contract  tot 31-12-2017 met kans op verlenging. 
- Een loon volgens de barema’s van PC 330 waarbij relevante anciënniteit wordt 

overgenomen, maaltijdcheques, verplaatsings- en fietsvergoeding. 
- Mogelijkheid tot bijscholing. 
- Standplaats in WZC De Wingerd te Leuven. 
- Indiensttreding op 1-02-2017. 

 * mogelijkheid tot uitbreiding tot voltijdse functie van 01/06/2017-31/10/2017 

Geïnteresseerd? 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of 
handicap. 

Solliciteer voor 01/01/2017 per mail naar Griet Robberechts, directeur Woonzorgnet Dijleland , 
griet.robberechts@woonzorgnet-dijleland.be 

 

Meer informatie op www.dementie.be, www.wingerd.info en www.woonzorgnet-dijleland.be 
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