Vacature Forum Palliatieve Zorg (50 % begeleiding vrijwilligers in de palliatieve zorg en vorming) &
Omega vzw (50 % inhoudelijke ondersteuning werking palliatieve thuiszorg Brussel)
Wie zijn wij?
Het Forum Palliatieve Zorg is het netwerk palliatieve zorg voor alle partners uit de regio Brussel-HalleVilvoorde en staat onder meer in voor informatieverstrekking, psychologische ondersteuning, vorming
en vrijwilligerswerk.
Omega vzw, de thuisequipe voor palliatieve zorg is in dezelfde regio werkzaam als het Forum
Palliatieve Zorg en begeleidt mensen met een levensbedreigende ziekte aan huis. In Halle-Vilvoorde is
het de enige palliatieve thuisequipe, in Brussel zijn er nog 3 andere palliatieve thuisequipes actief.
Beide organisaties worden samen met nog 4 andere organisaties waaronder het supportief en
palliatief dagcentrum TOPAZ en het LevensEinde Informatie Forum (LEIF), overkoepeld door het
Expertisecentrum Waardig Levenseinde, W.E.M.M.E.L. en het Brusselse Expertise Levenseinde
(Br.E.L.).
Meer informatie over deze organisaties kan je vinden via:
http://www.forumpalliatievezorg.be
http://www.vzwomega.be
http://www.wemmel.center
Wat is je functieomschrijving?
50% begeleiding vrijwilligers in de palliatieve zorg en vorming (via Forum Palliatieve Zorg)
Als Forum Palliatieve Zorg ondersteunen we het vrijwilligerswerk in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde
en coördineren we de vrijwilligers van 3 organisaties die onder W.E.M.M.E.L. vallen waaronder de 25
vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg en de 65 vrijwilligers van het supportief en palliatief dagcentrum
TOPAZ.
Als medewerker van het Forum kan je tevens ingeschakeld worden voor het opleiden van vrijwilligers
en zorgverleners rond algemene palliatieve thema’s of het meewerken aan de dagelijkse werking van
het Forum Palliatieve Zorg.
50 % inhoudelijke ondersteuning werking palliatieve thuiszorg Brussel (via Omega vzw)
Omega vzw is de enige Nederlandstalige equipe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij wensen
extra in te zetten op Brussel en zijn op zoek naar iemand die in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest
contacten legt met bestaande organisaties en hulpverleners. Het is de bedoeling dat dit in
samenwerking gebeurt met de verpleegkundigen die op Brussel tewerkgesteld zijn en met de
hoofdverpleegkundige. Eén van onze hoofddoelstellingen is het bereiken van de Nederlandstalige
Brusselaar die nood heeft aan palliatieve thuiszorg.
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Wat zijn je kerntaken?
50% begeleiding vrijwilligers in de palliatieve zorg en vorming (via Forum Palliatieve Zorg)
M.b.t. vrijwilligers:
-

Intakes met nieuwe vrijwilligers en verdere oriëntering
Inschakelen van vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg en in TOPAZ
Ondersteuning van vrijwilligers door overleg – en vormingsmomenten te organiseren, zowel
voor de vrijwilligers van TOPAZ als van Omega
Organisatie van jaarlijkse vrijwilligersuitstap
Opvolgingsgesprekken met vrijwilligers waar nodig

M.b.t. algemene werking Forum
-

Meedenken en organisatie van nieuwe initiatieven, studiedagen, herdenkingsmoment, …
Zelf vorming geven aan vrijwilligers en eventueel op termijn aan zorgverleners
Inzetbaar voor redactionele ondersteuning: folders, brochures, tijdschrift PEILER, …

50 % inhoudelijke ondersteuning werking palliatieve thuiszorg Brussel (via Omega vzw)
-

Bereiken van gezondheidswerkers in Brussel i.s.m. Br.E.L.
Contacteren van WZC om onze werking voor te stellen.
Organiseren van infomenten voor huisartsenkring en thuisverpleegkundiegen.
Inschakelen van de verpleegkundigen van Brussel op deze infomomenten.
Ontwikkelen van initiatieven die de thuiszorg verder op de kaart zet.
De stem van Omega mee vertegenwoordigen op lokale overlegmomenten in Brussel.

Wie zoeken we?
Bachelor niveau met affiniteit voor de sociale sector en/of supportieve en palliatieve zorg. Ervaring in
de palliatieve zorg is een pluspunt.
We vinden het heel belangrijk dat de nieuwe collega empathisch is, goed kan communiceren, initiatief
neemt, overleg pleegt in teamverband, maar tevens zelfstandig kan werken en flexibel is.

Wat bieden we?
Halftijds arbeidsovereenkomst bij het Forum Palliatieve Zorg en een halftijds arbeidsovereenkomst bij
Omega vzw.
Loon volgens ziekenhuisbarema PC330.01
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Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering
Flexibele werkplek
Ruime mogelijkheid om je interessevelden verder te ontwikkelen

Plaats tewerkstelling?
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Selectieprocedure?
Kandidaten sturen hun motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 15 februari naar Hannie Van den
Bilcke, hannie@forumpalliatievezorg.be.
In maart ontvangt u meer nieuws en wordt u al dan niet uitgenodigd voor een eerste gesprek. Start
van het contract in onderling overleg.
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