Vacature: Bewegen op Verwijzing-coach
Zorgregio Brasschaat: gemeenten Wuustwezel, Kalmthout, Essen
Als beweging op verwijzing-coach (BOV-coach) is jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer
te bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts. Je gaat niet samen met de
deelnemer bewegen maar je stelt samen een beweegplan op maat op, rekening houdend met de input
van de huisarts en de situatie, mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer.

Het project: ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV)
Het BOV- project wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Wat meer bewegen en minder lang
stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.
De huisarts verwijst patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico door naar de ‘BOV-coach’. In overleg
met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk
tot een wekelijks dan- of zwemuurtje in de buurt.
Meer informatie vind je op: www.bewegenopverwijzing.be
Jouw profiel:
-

-

Je beschikt over één van de volgende diploma’s (vereist!):
o Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
o Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
o Bachelor Sport en Beweging
o Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie
o Regentaat kinesitherapie
Je bent bereid om een driedaags opleiding tot BOV-coach te volgen (4, 8 en 16 mei 2017)
Je bent een motivator in gedragsverandering.
Je kan omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen.
Je bent bereid je te verdiepen in de beweegmogelijkheden in de regio in de ruime betekenis van
beweging.
Je bent bereid op een correcte manier feedback te bezorgen aan de huisarts over het
beweegplan van zijn/haar patiënt.

-

Je bent bereid om deel te nemen aan lokaal overleg om de werking van het BOV-project te
optimaliseren.
Je bent bereid je te verplaatsen tussen de verschillende locaties in Essen, Wuustwezel en
Kalmthout.
Uren op basis van de evolutie van het project.

Het volledige profiel vind je hier.

Aanbod:
-

Je werkt onder het zelfstandige statuut (bij-/hoofdberoep)
In je opdracht als BOV-coach word je ondersteund door een lokaal netwerk.

Interesse?
Neem contact op met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Noorderkempen (LMN Noorderkempen) en
solliciteer voor vrijdag 31 maart 2017:
- Adres: Kerkendijk 1 te 2920 Kalmthout
- Tel: 0468/24 02 94 (Dorien Meeusen) of 0468/25 40 65 (Judith van der Zandt)
- E-mail: info@lmnnoorderkempen.be
Dorien is bereikbaar op maandagnamiddag, dinsdag en donderdag
Judith is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag

