Elk van de 8 disciplines wordt gecoördineerd
door een enthousiast team van clinical
directors (vrijwilligers) die ondersteund
worden vanuit SOB.

Special Olympics
Special Olympics (SO) is een wereldwijde organisatie die sport
aanbiedt aan personen met een verstandelijke beperking (i.t.t. de
Paralympics die Spelen organiseert voor personen met
een vnl. fysieke beperking).
In België, heeft SOBelgium (SOB) reeds 40 jaar de Nationale
Spelen georganiseerd en bereikt nu 18.873 atleten met een
verstandelijke beperking.

Healthy Athletes Program
SOB biedt ook gratis gezondheidsscreenings aan de atleten aan.
Problemen worden gesignaliseerd en adviezen gedeeld.
Vrijwilligers (professionelen en studenten) worden getraind en
gaan naar huis met meer kennis en vaardigheden m.b.t. deze
kwetsbare doelgroep.
Er worden screenings aangeboden in 8 domeinen:
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Diabetes Prevention
In de algemene populatie heeft 1 op 12 personen diabetes.
Het risico voor peronsen met een verstandelijke beperking is
1,5 keer hoger. Omwille van die reden, werd in 2019
Diabetes Prevention opgericht.
Binnen Diabetes Prevention wordt een diabetes risicotest
afgenomen: de gevalideerde FINDRISC-test (FINnish Diabetes
RIsk SCore). De test schat het risico in om binnen de tien jaar
type 2 diabetes te ontwikkelen. De risicotest bestaat uit het
afnemen van 8 vragen waaronder ook 2 metingen: Body Mass
Index en buikomtrek. Op basis van de behaalde score, wordt
vervolgens gepast advies gegeven.
Op 457 atleten (in 2019) heeft

57,4% weinig risico op type 2 diabetes
32,1% een licht verhoogd risico op type 2 diabetes
10,5% een sterk verhoogd risico op type 2 diabetes

We zoeken nog 1 persoon om het team
van Diabetes Prevention te vervoegen.
Een clinical director is verantwoordelijk voor:
• de screeningsmaterialen
• het recruteren van vrijwilligers, zowel via
scholen als professionele organisaties
• tijdens de Spelen (3 dagen in het
hemelvaartweekend, volgende editie in 2022):
opbouw van de site, supervisie en coördinatie
en tot slot de afbouw
• continue evaluatie om het programma te
verbeteren en nog beter aan te passen aan de
noden van de atleten
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Je bent sociaal, vriendelijk en assertief in
verbale communicatie
• Je hebt een goede kennis van bijvoorkeur
zowel Nederlands en Frans
• Je bent flexibel, georganiseerd, efficiënt en
punctueel
• Je bent een goede leider, motivator en
probleemoplosser
Wij bieden jouw een CV-waardige ervaring in
een boeiende omgeving, een SOB uitrusting en
steun van een sectorverantwoordelijke.

Contact:
Inge Mommen: Clinical Director Diabetes Prevention
E-mail: inge.mommen@o-c.be

Audrey Desclée: Health Responsible
E-mail: audrey.desclee@specialolympics.be

Met de steun van:

