BelRAI

Samen de kwaliteit van zorg optimaliseren
Begeleiding - opleiding - e-learning

“Hoe introduceer ik succesvol BelRAI in mijn organisatie?”
Dat is dé vraag die elke directeur tegen eind 2022 beantwoord
moet hebben. In 2023 wordt BelRAI immers verplicht. BelRAI
zal een grote impact hebben op uw beleid, de dagelijkse werking en de taken en mindset van uw zorgverleners. Hoe, wanneer, waar én met wie u BelRAI uitrolt in het eerste jaar, zal dan
ook allesbepalend zijn voor de positieve resultaten die u mag
verwachten in de daaropvolgende jaren.

• Door sterk in te zetten op een duurzame interne verankering
				van de BelRAI in de werking en het kwaliteitsdenken van de
				organisatie

Op tijd beginnen
De implementatie van BelRAI neemt al snel enkele maanden
in beslag. Op tijd beginnen is dus de boodschap! Plan daarom
gerichte BelRAI-opleidingen, volledig afgestemd op jouw zorgorganisatie zo snel mogelijk in.

Meer weten?
Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen
met Caroline Van der Perre, commercieel adviseur Probis Group
via 0476 08 33 00 of carolinevanderperre@probis.be.

Probis Consult biedt u daarvoor verschillende mogelijkheden:
• Begeleidings- en opleidingstrajecten die leiden tot
				certificatie als indicatiesteller-screener en indicatiesteller-LTCF
• Begeleidings- en opleidingstrajecten die leiden tot
				certificatie als BelRAI-trainer-screener en BelRAI-trainer				LTCF
• Kennismakingsessies BelRAI voor een eerste algemene
				kennismaking met het instrument voor alle medewerkers
Begeleiding en opleiding
De sleutels tot een succesvolle implementatie van de BelRAI zijn
onze begeleidings- en opleidingstrajecten BelRAI. Zij kenmerken zich door:
• Een projectmatige aanpak
• Een professionele, praktijkgerichte begeleiding van onze
				consultants die 100% vertrouwd zijn met de zorgsector. Ze
				zijn allen door de overheid gecertifieerde trainers
• In te zetten op de kracht van blended learning d.m.v.
				ondersteuning van de inhouse opleidingen met enkele
				BelRAI e-learning modules

Benieuwd naar de ervaring van woonzorgcentra met het werken
met BelRAI en het Probis implementatietraject?
Bekijk de getuigenissen van verschillende organisaties en
medewerkers op www.probis.be/BelRAI.

Bekijk de getuigenissen
op www.probis.be/BelRAI

