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coördinator zorgcirkels jongdementie – deelti jds 
 
In Vlaams-Brabant lijden ruw geschat 300 à 1000 personen aan dementie op jonge leeftijd (-65 jaar). Elk jaar 
komen er in onze provincie zo'n 60 nieuwe diagnoses jongdementie bij. Door een naadloos zorgtraject aan 
te bieden van bij de eerste signalen van jongdementie tot aan het overlijden willen we de persoon met 
jongdementie en diens familie ondersteunen opdat thuiszorg langer mogelijk blijft en een opname in een 
residentiële setting kan worden uitgesteld. Bovenal willen we de levenskwaliteit van de persoon met 
jongdementie en de mantelzorger verhogen. Meer info: www.zorgcirkelsjongdementie.be    
 
Doel van de funct ie  
Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de 8 zorgcirkels voor jonge mensen met 
dementie. Dit alles in nauw overleg met de jonge mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en onze 
partnerorganisaties in de eerstelijnszorg, residentiële zorg, UZ Leuven,… 
 
Plaats in de organisatie 
De coördinator rapporteert rechtstreeks  aan de algemeen directeur. 
 
Resultaatgebieden  
Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en kwalitatieve aspecten van het zorgtraject voor jonge mensen 
met dementie.  

• Je ontwikkelt en realiseert structuren om de zorgcirkels te realiseren waarbij empowerment, 
belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg centraal staat.  

• Je staat in voor de gehele coördinatie van de zorgcirkels. 
• Je voert een efficiënt, effectief en innovatief beleid. 
• Je werkt nauw samen en stemt af met alle partners in het zorgtraject. 
• Je voert promotie voor de zorgcirkels. 

 
 
Je prof iel :   

• minimum een bachelordiploma; 
• integratieve visie op zorg;  
• contactvaardig, diplomatisch, discreet, dynamisch en stressbestendig; 
• innovatief en kritisch ingesteld; 

 
Wij bieden :   

• een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief; 
• aantrekkelijke verloningsvoorwaarden in functie van het aantal jaren nuttige anciënniteit in het 

beroep met o.a. maaltijdcheques, anciënniteitsverlof, vorming. 
 
 
 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. 
 
Solliciteren kan per mail of brief naar Griet Robberechts, algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland vzw: 
griet.robberechts@wznd.be of Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse. 
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