Gezocht: vrijwillige kinesitherapeut
KineFLUX
KineFLUX is een project, oorspronkelijk geïnitieerd door Handicap International, dat tot doel had de
levensomstandigheden vluchtelingen met een handicap te verbeteren. Het project breidde zich snel uit naar alle
mensen in bestaansonzekerheid.
DoucheFLUX nam het programma in oktober 2020 over. De vzw wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme
armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn
waardigheid staan centraal. In deze context werd de groep patiënten uitgebreid tot mensen in bestaansonzekerheid die
geen toegang hebben tot dit soort zorg. DoucheFLUX is op zoek naar revalidatieprofessionals om aan aanvullende
zorgbehoeften te voldoen.

Doel van de functie
Je werkt in een door DoucheFLUX beheerde ruimte met migranten en/of mensen in een bestaansonzekerheid, in
samenwerking met de gezondheidswerkers die in het centrum aanwezig zijn.
Je toont openheid, de mensen die ondersteund worden kunnen van elk geslacht, leeftijd, afkomst, religies zijn.
Veelzijdig, je past je aan de behoeften van patiënten aan (voornamelijk musculoskeletale pijn als gevolg van eerdere
trauma's) die voor verschillende perioden in het centrum worden opgevangen. Je rapporteert je activiteiten aan
DoucheFLUX, terwijl je functioneel doorverwijst naar de medische teams van Artsen zonder Grenzen en
gezondheidscentrum Medikuregem.

Verantwoordelijkheden
1. Rehabilitatiediensten voor een bevolking in een precaire situatie:
•

Het uitvoeren van beoordelingen van patiënten die door uw collega’s doorverwezen werden, om hun
functionele beperkingen, hun prioritaire behoeften op het gebied van revalidatie te identificeren.

•

Uitvoering van revalidatiezorg in samenwerking met de overige teamleden.

•

Opvolging van mensen in de zorg om hun autonomie en welzijn te verbeteren.

2. Planning, interne coördinatie, communicatie:
•

Informatie delen met het zorgteam om de behandeling van mensen te optimaliseren, mogelijk hun
toekomstoriëntatie.

•

Schriftelijke documentatie van de verrichte handelingen.

•

Deelname aan multidisciplinair overleg indien aanwezig.

Vereist profiel
•

Je bent een gediplomeerde kinesitherapeut met ervaring en beschikt over een toelating om je beroep in België
uit te oefenen. Je bent rigoureus, je kan goed samenwerken met anderen, je coördineert met andere
gezondheidswerkers.

•

Gemotiveerd en flexibel, je zet in op vaste rotaties, je bent punctueel, je houdt van menselijk contact en
teamwork.

•

Werktalen: Frans of Nederlands, mogelijkheid tot occasionele tolk. Kennis van een andere taal wordt op prijs
gesteld: Engels, Arabisch, Dari, Pashtun, ...
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Werkvoorwaarden
Uurrooster: een halve of een hele dag, te bepalen in functie van je beschikbaarheid. Bij voorkeur beschikbaar op
dinsdag en/of woensdag.
Voorwaarden: Vrijwilligerswerk, aangepaste briefing, opleiding/sensibilisering ivm de context.

Kandideren
Stuur een CV en motivatiebrief naar couturierchristian24@gmail.com of bxalyssa@sfr.fr

In het kort…
Wat: vrijwillige kinesitherapeut
Waar: DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel
Overeenkomst: vrijwilligerswerk, verzekering
Begindatum: zo senl mogelijk
Werkuren: vast wekeleijks uurrooster
Deadline om te kandideren: onbepaald, tot de functie ingevuld wordt
Info & kandideren: couturierchristian24@gmail.com of bxalyssa@sfr.fr
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