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VLAAMSE OVERHEID GEEFT STARTSCHOT VOOR
BELRAI-IMPLEMENTATIE IN WOONZORGCENTRA
Op 23 september gaf het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid via een live
webinar uitgebreide toelichting bij de implementatie van BelRAI in de Vlaamse
woonzorgcentra.
De reeds vooropgestelde deadline van 1 juni 2023 blijft behouden. Tegen
die datum dienen alle woonzorgcentra gestart te zijn met de implementatie van
de BelRAI LTCF in het woonzorgcentrum en de BelRAI-screener in het centrum
voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum.
BelRAI implementeren vergt een intensief opleidings- en verandertraject binnen
de organisatie. De Vlaamse Overheid voorziet dan ook in een financiële
tegemoetkoming in de vorm van een éénmalige premie die alle
woonzorgcentra zullen ontvangen ter ondersteuning van de opstart van dit
implementatietraject.
De criteria waaraan BelRAI-opleidingen in Vlaanderen moeten voldoen werden
ook vastgelegd. De huidige implementatietrajecten van Probis Consult voldoen
aan deze voorwaarden. Daarnaast zullen we op basis van onze uitgebreide
ervaring en expertise op het vlak van BelRAI ook de erkenning als
expertisecentrum BelRAI aanvragen bij het Vlaams Agentschap Zorg &
Gezondheid. Na ontvangst van deze erkenning zullen we vanaf het voorjaar 2022
dan ook kunnen voldoen aan de vraag naar train-the-trainer opleidingen,
waarbij onze BelRAI-experten uw interne BelRAI-trainers kunnen opleiden.
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Via onze BelRAI-implementatietrajecten zorgen we er samen voor dat uw
organisatie tegen 1 juni 2023 klaar is om met de BelRAI aan de slag te gaan!
Wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend
contact op met Caroline Van der Perre via 0476 08 33 00 of
carolinevanderperre@probis.be .
Bent u benieuwd hoe organisaties de begeleiding van Probis ervaren? Neem dan
zeker een kijkje naar de videogetuigenissen via onderstaande link.

Meer weten wat Probis Consult voor u kan betekenen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen met Caroline Van der Perre, commercieel
adviseur Probis Group.
carolinevanderperre@probis.be – 0476/08 33 00
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