
 
 
 

 

Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich in voor 

volwassen mensen met een beperking 

A. FUNCTIEPROFIEL 

 Functietitel: Coördinator multidisciplinaire dienst (MDD) 1.

 Doel van de functie: 2.

De coördinator multidisciplinaire dienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de diensten 
binnen de MDD. Je realiseert samen met je collega leidinggevenden binnen Zonnehoeve|Living+ een 
zorgzaam personeelsbeleid opdat er een kwalitatieve dienstverlening gerealiseerd wordt. Je bent een 
sleutelfiguur in de (ver)binding tussen de verschillende afdelingen, het beleidsoverleg en de directie. 
 
Als coördinator werk je actief mee aan de beleidsontwikkeling van de organisatie. Je ontwikkelt, 
coherent aan de algemene visie van Zonnehoeve|Living+, een gedragen en transparante 
langetermijnvisie en operationaliseert dit. Je werkt een continue verbeteringscyclus uit met aandacht 
voor een voortdurende optimalisatie van de interne processen. 

 Plaats van de functie in de organisatie: 3.

De coördinator MDD geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers van de afdeling, zijnde: 
- Team van orthoagogen 
- Sociale dienst 
- Medische dienst 
- Paramedische dienst 

De coördinator MDD rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 
De coördinator MDD is, net als de 4 andere coördinatoren, lid van het beleidsoverleg. 

 Doel van de afdeling:  4.

Faciliteren van een multidisciplinaire samenwerking voor iedere cliënt van Zonnehoeve|Living+.  

 Resultaatgebieden en taken: 5.

Coördineren van de dagdagelijkse en organisatorische werking van de diensten van de afdeling 

teneinde een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. 

- Organiseren en leiden van overleg. 
- Opmaken en controleren van uurroosters, verlofplanning, tijdsregistraties. 
- Opmaken, concretiseren en opvolgen van het beleidsplan van de MDD. 
- Stroomlijnen van de werkingsprocessen doorheen de verschillende diensten. 
- Zorgen voor de aan- en bijsturing van processen en projecten. 
- Bewaken van budgetten, het personeelskader en het personeelsbudget van de MDD. 
- Inwerken en opvolgen van nieuwe medewerkers in de MDD. 
- Begeleiden van stagiairs die toegewezen worden aan de MDD. 

Coachend leidinggeven: ondersteunen van de individuele medewerkers en het team met als doel het 

ontwikkelen van eigen inzichten, competenties en talenten conform de doelstelling van de 

organisatie. 

- Leiding geven aan één of meerdere team(s). 
- Motiveren, stimuleren, responsabiliseren en coachen van medewerkers. 
- Detecteren van en werken met competenties. 

A. Functiebeschrijving 
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- Stimuleren van de permanente ontwikkeling van de medewerker d.m.v. coachings- 
functionerings- en evaluatiegesprekken. 
 

- Detecteren van vormingsnoden. 
- Creëren van leerkansen en ruimte voor experimenten, projecten, … 
- Stimuleren van teamvorming en coachen van groepsprocessen. 
- Stimuleren van teambuilding. 
- Oog hebben voor het welzijn, gezondheid en de arbeidstevredenheid van medewerkers. 
- Organiseren van individueel werkoverleg met medewerkers. 
- Vertalen van de deontologie van de organisatie in concrete werkwijzen. 
- Bewaken van de taakverdeling alsook de verdeling van de verantwoordelijkheden. 
- Ondersteuning geven aan medewerkers bij de uitvoering van de taakinhoud. 
- Verschillen verbinden tot een complementair geheel. 
- Bemiddelen bij een conflict. 
- Advies verlenen bij de aanwerving van een nieuwe collega voor de dienst. 
- Advies verlenen bij de evaluatie van de betrokken medewerkers. 

Beleidsmatig werk, bewaken en verbeteren van processen. 

- Actief meewerken aan de beleidsontwikkeling van de organisatie. 
- Concretiseren van de beleidsvisie binnen de eigen werking. 
- Coördineren en stimuleren van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 
- Nadenken over en meewerken aan procesverbeteringen en de verdere organisatie van de dienst. 
- Initiëren en implementeren van verbeteracties, vernieuwingstrajecten en realisaties nauwgezet 

opvolgen. 
- Doorgeven van ontwikkelingen en beleidssignalen. 
- De waarden en normen van de organisatie doorgeven in je eigen werkhouding. 

Samenwerking en netwerking: met meerderen aan hetzelfde doel werken alsook het ontwikkelen en 

stimuleren van samenwerkingsverbanden. Een optimale integratie in een breder maatschappelijk 

netwerk realiseren om zo de dienstverlening te optimaliseren en de belangen van de organisatie te 

verdedigen. 

- Je werkt samen met medewerkers en externe partners. 
- Je legt en onderhoudt contacten met (relevante) externe experten. 
- Je bevraagt het welbevinden en de arbeidstevredenheid van je medewerkers.  
- Je onderneemt acties om het welbevinden en de arbeidstevredenheid van je medewerkers te 

optimaliseren. 
- Je communiceert adequaat en transparant.  
- Je stimuleert open communicatie.  
- Je verzorgt de communicatie van de werking alsook de beeldvorming van de deelwerking en de 

organisatie.  
- Je vertegenwoordigt Zonnehoeve|Living+ in diverse organisaties of op evenementen, fora,… 
- Je fungeert als contactpersoon naar overheden en andere organisaties. 

Zelfontplooiing en –reflectie: ontwikkelen van eigen competenties en kwaliteiten met als doel het 

realiseren van het functieprofiel. 

 
- Je volgt vorming, training en opleiding. 
- Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en trends. 
- Ontwikkelen van relevante technieken en methodieken en deze in praktijk brengen. 
- Bespreken van je eigen handelen door middel van 360° feedback, inter- en supervisie en 

werkingsbesprekingen. 
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 Specifieke bevoegdheden coördinator multidisciplinaire dienst. 6.

Instaan voor de beleidsvisie op zorg en deze continu aftoetsen aan de visie van de organisatie 

- Evalueren van werkinstrumenten. 
- Opvolgen van persoonsvolgende financiering en andere (inter)sectorale ontwikkelingen. 
- Organiseren van en toezien op kennisoverdracht. 
- Realiseren van een multidisciplinaire aanpak en streven naar een breed gedragen zorgbeleid. 

Instaan voor interne kwaliteitszorg, coördineren van het kwaliteitsdomein ‘cliënten’ en bijhorende 

visie en methodiek. 

- Uitschrijven en actueel houden van het kwaliteitsbeleid. 
- Faciliteren van de implementatie van het kwaliteitsbeleid.  
- Coördinatie en opvolging van de concrete uitvoering ervan. 
- Opvolgen van relevante ontwikkelingen en wetgeving.  
- Deelnemen aan vergaderingen in verband met kwaliteit en regelmatig overleg met 

procedurehouders.  
- Initiëren en ondersteunen van kwaliteitsverbeteringen en innovatieve projecten, nastreven van 

een efficiënte en effectieve dienstverlening.  

Deelnemen aan de agogische telefoonpermanentie 

 
 
 
 
 
 

 Kennis en ervaring 1.

- Je hebt kennis over en ervaring in coachend leidinggeven.  
- Je hebt ervaring in de welzijnssector en bij voorkeur in de sector VAPH. 
- Je hebt kennis van agogische theorieën en methodieken (bv. QOL, SEO)  
- Kennis over de huidige tendensen en vernieuwingen binnen persoonsvolgende financiering strekt 

tot aanbeveling.  
- Je hebt kennis van de gangbare softwareprogramma’s (Office pakket). 

 
 

 Opleiding 2.

- Je beschikt over minimaal een bachelor in sociaal-agogisch werk. Je hebt bij voorkeur een master 
in de orthopedagogie of psychologie. 

 
 

 Kerncompetenties 3.

 
- Gebruikersgerichtheid 

Bestendigen van een gebruikersgerichte benadering. 
 

- Samenwerken 
Uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten de organisatie. 
 

- Integriteit 
Integer handelen in een veelheid van situaties, ook bij die waar geen eenduidigheid over is. 

B. Competentieprofiel 
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 Functiespecifieke competenties 4.

 
- Coachen 

Creëren van een coachend klimaat op organisatieniveau en daar buiten. 
 

- Besluitvaardigheid 
Beslissingen nemen met oog voor mogelijke gevolgen op middellange termijn. 
 

- Innoveren 
De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen. 
 

- Plannen en organiseren 
Coördineren van een dienst naar efficiënte methodieken en procedures. 
 

- Adviesverlening 
Bekomt een breed gedragen advies 
 

- Kwaliteitsgerichtheid 
Kwaliteitsgerichtheid bevorderen.  
 
 
 
 

Contact:  
 
Sofie Van Nieuwenhuyze (aanwerving en selectie) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
09 384 21 80 
sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be 

 
 
 
 
 
Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 

mailto:sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be

