Toegankelijke gezondheid voor iedereen!
De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan
625.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij voor spoedige samenwerking
een:

ZELFSTANDIGE INDICATIESTELLER BELRAI
(regio Zennevallei/Pajottenland)
Functie:
• Als zelfstandige voer je de indicatiestellingen uit in opdracht van onze Dienst
Maatschappelijk Werk (DMW). Met een indicatiestelling evalueer je de zelfredzaamheid van
iemand die een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvraagt.
• Je ontvangt gemiddeld rond de 20 indicatiestellingen/maand van de DMW (m.a.w. deeltijds
en dus eerder als ‘bijberoep’).
• Je beheert zelf je planning en bezoekt de aanvragers in het thuismilieu.
• Je stelt de indicatie aan de hand van de BelRai-screener en je verwerkt het dossier
administratief (registratie van de indicatiestelling)
• Je participeert periodiek aan intervisie-momenten.
Profiel:
• Je hebt – naast het Nederlands – een goede mondelinge kennis van het Frans
• Je beschikt minstens over een diploma met het niveau van gegradueerde in het
studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaal-agogisch werk, d.w.z. :
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gegradueerde in orthopedagogie;
gegradueerde assistent in de psychologie;
maatschappelijk assistent;
gegradueerde in ergotherapie;
gegradueerde in kinesitherapie;
gegradueerde in orthopedie;
gegradueerde in podologie;
gegradueerde in de medische beeldvorming;
gegradueerde in de optiek en optometrie;
gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken;
gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie;
gegradueerde in voedings- en dieetkunde;
gegradueerde in audiologie;
gegradueerde in logopedie;
gegradueerde verpleegkundige;
graad van vroedvrouw;
kandidaat in de kinesitherapie;
kandidaat in de arbeidsorganisatie en gezondheid.

• Ervaring in de zorg-sector, en meer specifiek met de evaluatie van de zorgbehoevendheid
van een persoon in een thuissituatie, is uiteraard een meerwaarde.
Wij bieden een vaste vergoeding van 40 EUR per indicatiestelling.
Interesse?
Richt uw kandidatuur met C.V. aan Dhr. Pieter De Troyer, diensthoofd Sociale Dienst, Zuidstraat
111, 1000 Brussel of per mail naar sociale_dienst@fsmb.be.
Raadpleeg onze website voor meer informatie: https://www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/teamindicatiestellers-vlaamse-sociale-bescherming

