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Voer hier voettekst in. 

                               DE MATCH VAN JE LEVEN ?  
Expertisecentrum Dementie Memo wil dementie op de agenda plaatsen om de levenskwaliteit 
van (jonge) mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren. Memo doet dit door het 
samenbrengen en uitbouwen van expertise in samenwerking met andere actoren in het 
werkveld. 

Expertisecentrum Dementie Memo maakt samen met WZC De Wingerd, WZC Dijlehof, WZC Ter 
Meeren en WZC Keyhof deel uit van Woonzorgnet-Dijleland. Het expertisecentrum dementie 
memo werkt vanuit twee locaties, met name WZC De Wingerd in Leuven en WZC Mater Dei in 
Heikruis. 

Een coördinator/dementie-expert (deeltijds) 

De uitdaging 
 Als coördinator faciliteer je de dagelijkse operationele werking van Memo. 
 Je staat in voor de coaching en ondersteuning van je collega’s en vrijwilligers,  je neemt de 

signaalfunctie op naar directie, partnerorganisaties in het werkveld en overheden.  
 Je geeft correcte en toegankelijke informatie en verleent gespecialiseerd advies rond dementie.  
 Je bent een krak in de uitwerking van vernieuwende projecten, dit doe je samen met partners. 
 Je draagt de genuanceerde beeldvorming rond de mens achter de ziekte dementie uit.  
 Netwerken en verbinden zijn helemaal je ding. Je bent een teamspeler en laat MEMO binnen de 

regio schitteren. 
 
Competenties  
 “Respect – Leren – Zorgen” zit in de genen van alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland. 
 Je hebt een diploma op bachelor- of masterniveau en een grondige kennis over de verschillende 

aspecten van dementie.  
 Je bent een creatief organisatietalent met professionele communicatievaardigheden.  
 Met jouw kritische, open en constructieve houding kom je steeds tot frisse voorstellen. 
 Je bent flexibel, stressbestendig en vindt vlot je weg in de digitale wereld.  
 Je bent een verbindend persoon die collega’s coacht in het opnemen van eigenaarschap bij 

thema’s, taken en projecten 
 
Aanbod 
 Contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding. 
 Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
 Ruimte voor initiatief, persoonlijke groei en opleiding (bv. referentiepersoon dementie). 
 Je werkt in de hele provincie Vlaams Brabant met werkplekken in Leuven en Heikruis. 

 

Is er een match?  

Heb je interesse of vragen? Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons.  

Mail je kandidatuurstelling ten laatste op 22 januari 2021 door. Verras ons met een korte 

videoboodschap als kennismaking.  

E:  memo@dementie.be – T: 016 50 29 06  

We hebben jou nodig en kijken naar je uit! 




