
  

 

 

 

23 juni '21 Dag Van De Mantelzorg 

 

#WVLmanteltmee is een uniek project voor 
West-Vlaanderen. 

 

 

Mantelzorgers zijn van goud waard in de zorg voor personen met een 

chronische aandoening. Zeker in deze coronatijd is gebleken hoe belangrijk de 

plaats van mantelzorgers is.  

 

 

 

 

 

Volg #WVLmanteltmee op 
hun facebookpagina 

 

 

https://wvlzorgt.be/
https://wvlzorgt.be/
https://www.facebook.com/WVLmanteltmee
https://www.facebook.com/WVLmanteltmee
https://www.facebook.com/WVLmanteltmee
https://wvlzorgt.be/


 

Wist je dat ... 
 

 

Sibe op zoek is naar een nieuwe 
Projectmedewerker? 

Ben je enthousiast, flexibel, zelfstandig, sterk 

communicatief en heb je zin in een nieuw 

avontuur? Misschien ben jij wel wie we zoeken! 

 

Sibe werft een voltijdse 

projectmedewerker aan met een contract 

voor onbepaalde duur. 
 

Solliciteer hier 

 

 

 

Prik in je agenda! 

 

 

Introductie Belrai: lezen en begrijpen 

Zowel de  federale overheid als de deelstaatregeringen van 

België  ondertekenden het akkoord om 

de  BelRAI©  als uniform beoordelingsinstrument te 

gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De 

BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden 

en het functioneren van kwetsbare personen van 

personen in een complexe zorgsituatie in een kaart te 

brengen en te volgen. 

 

De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap gaat 

officieel in op  1 juni 2021: de diensten gezinszorg en 

indicatiestellers starten met het gebruik van de 

BelRAI©  screener. 

 

Lees meer over het wat en waarom van BelRAI© 

op onze website .  
 

https://azdamiaan.be/nl/werken-in-az-damiaan/vacatures/staf-kader-leiding/projectmedewerker-sibe-de-koepel
https://samenisbeter.be/prof/alle-info-over-de-belrai-screener/


 

 

Sibe wil je graag meer informeren over de BelRAI © instrumenten de manier waarop je 

BelRAI © kan lezen. Dit door het organiseren van een Webinar op 22 juni '21 van 14u-

16u 

 

Op het programma staan: 

• Wat is BelRAI © 2.0 en waar komt het vandaan? 

• Welke BelRAI © instrumenten zijn er? 

• BelRAI © in de thuiszorg, in het ziekenhuis, in de geestelijke gezondheidszorg, in het 

woonzorgcentrum, enz. 

• Welke informatie is er nodig om een BelRAI © af te nemen? 

• Welke BelRAI © resultaten zijn er en hoe lees ik ze? 

• Hoe geven we BelRAI © informatie door aan elkaar? 

 

  

De opleiding wordt gegeven door een gecertifieerd BelRAI © trainer en is gericht naar alle 

professionals die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en van die de 

BelRAI © instrumenten willen gebruiken of begrijpen . 

Schrijf je hier in!  

 

 

https://forms.gle/f9vaJ6jT5N4f1YPQ9


  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

Sibe is een initiatief van De Koepel, met de steun van de FOD Volksgezondheid 

Pas je voorkeuren aan  of meld je af voor deze lijst. 
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