VACATURE VORMINGSVERANTWOORDELIJKE EN
BELEIDSMEDEWERKER
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zoekt een vormingsverantwoordelijke die mee een visie en plan vorm
geeft om de kennis en vaardigheden rond kwalitatieve palliatieve zorg te verhogen. Daarnaast ben je ook
beleidsmedewerker die mee projecten kan opzetten om kwalitatieve zorg voor meer mensen toegankelijk te
maken.
Palliatieve zorg is een domein in de zorgverlening dat nog onvoldoende aandacht krijgt. Het is ruimer dan veel
mensen denken. Palliatieve zorg wil aan het levenseinde de kwaliteit van leven optimaal houden door de nodige
zorg op medisch, psychosociaal en existentieel vlak te garanderen en dit steeds op maat en volgens de wensen
van de patiënt.
De Federatie is een koepelorganisatie die voor en samen met haar leden en alle actoren in de palliatieve zorg de
juiste context wil creëren en faciliteren om voor elke patiënt in Vlaanderen kwalitatieve palliatieve zorg te
garanderen.

Jouw takenpakket
Als vormingsverantwoordelijke werk je een visie uit die opleiding inzet als hefboom om de palliatieve
basisvaardigheden en kennis van een brede groep zorgverleners te verhogen. Je werkt hiervoor samen met de
verschillende actoren in het zorglandschap en universiteiten en hogescholen, zodat palliatieve zorg ook in de
reguliere opleidingen meer aandacht krijgt. Daarbij zet je ook in op digitale opleidingen.
Als beleidsmedewerker krijg je een aantal domeinen toegewezen. Je neemt actuele of beleidsvragen op en je
werkt die waar nodig projectmatig uit. Je werkt daarvoor samen met de andere teamleden, ervaringsdeskundigen
en experten actief in palliatieve zorg.

TAAKOMSCHRIJVING
1.

Je werkt een visie en beleid uit rond opleidingen
▪ Je werkt op niveau van visie, strategie en content
▪ Je werkt samen met experten en ervaringsdeskundigen van de verschillende settings in de palliatieve zorg.
▪ Je volgt de nieuwe opleidingsmogelijkheden en -initiatieven op en integreert ze waar ze meerwaarde
hebben.
▪ Je vertrekt vanuit de opleidingsnoden en bekijkt met andere actoren hoe en door wie opleidingen het best
georganiseerd kunnen worden om de grootste impact te hebben op palliatieve kennis en vaardigheden van
zorgverleners.

2.

Je ondersteunt de organisatie van specifieke opleidingen die vanuit de Federatie en/of samen met
andere organisaties of onderwijsinstellingen worden georganiseerd.
▪ Samen met docenten/experten zorg je dat de opleiding kwalitatief wordt samengesteld en voorzie je de
nodige ondersteuning.
▪ Je werkt samen met de regionale palliatieve netwerken die ook opleidingen organiseren.
▪ Je helpt bij de organisatie van studiedagen.
▪ Je organiseert webinars die inspelen op actuele thema’s.

3.

Je werkt specifieke kennis- of beleidsvragen mee uit en zorgt dat deze landen bij de zorgverleners.
▪ Je volgt de evoluties in het palliatief zorglandschap, specifiek in de domeinen die je toegewezen krijgt.

▪ Je doet voorstellen, werkt samen met collega’s projecten uit en helpt ze implementeren.
▪ Je werkt soms mee aan projecten van je teamgenoten.

Jouw profielvereisten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geboeid door zorg en nog meer door palliatieve zorg.
Een (para)medische opleiding of ervaring met (palliatieve) zorg.
Ervaring met vorming en opleiding of een pedagogische vorming.
Geboeid door de nieuwe digitale mogelijkheden in opleiding
Altijd op zoek naar samenwerken vanuit een win-win-mentaliteit.
Goed zijn in projectmanagement: planning, uitvoering, rapportage.
Flexibel zijn en energie krijgen van een wisselend en gevarieerd takenpakket
Eindverantwoordelijkheid nemen: zelfstandig projecten opvolgen, van concept tot evaluatie.

Je contract en werkomstandigheden
Wij bieden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een uitdagende en relevante job in een zorgdomein waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.
Een klein en geëngageerd team waarin we elkaar zoveel mogelijk ondersteunen.
Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
Een loon op basis van ervaring en barema.
Flexibele werkomgeving dichtbij het station van Vilvoorde
Meerdere dagen per week thuiswerk.

Wij vragen:
▪

▪

Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avondwerk.
Je hebt er ongelooflijk veel zin in.

Procedure
Heb je er zin in en voldoe je aan het profiel? Dan zijn wij erg benieuwd naar je CV en motivatiebrief. Je stuurt deze
naar Christine.de.cafmeyer@palliatief.be
met in het onderwerp: Vormingsverantwoordelijke en
beleidsmedewerker. Solliciteren kan tot 30 januari.
Met vragen kan je terecht bij:
Christine De Cafmeyer, Directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0495/59 84 09
Indiensttreding is voorzien in eerste kwartaal 2021.

