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VACATURE ZORGCOÖRDINATOR 

 
Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een 
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We bieden 
elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor 
steeds vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en 
residentiële woonvormen, op ons domein en gedecentraliseerd en voorzien ook verschillende 
dagactiviteiten. 
 
De zorg voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 170 medewerkers. Bezoek onze website 
www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 
 

Vacature 
 

Zorgcoördinator 
Als zorgcoördinator speel je een centrale rol binnen onze organisatie. Samen met je collega 
leidinggevenden realiseer je een zorgzaam personeelsbeleid zodat medewerkers zich op hun beurt volop 
kunnen inzetten voor een kwalitatieve dienstverlening ten aanzien van de cliënt. Je bent rechtstreeks 
leidinggevende van 5 teamcoachen van de volgende teams: het team van Huis 1 & Huis 2, Huis 8 (3 
leefgroepen op het centrale domein), beschermd en ambulant wonen (mobiele begeleiding), Sint-
Rochuswegel (leefgroep in het centrum van Gavere) en actieve nacht (op het centrale domein). Samen 
staan deze teams voor 57 medewerkers die ondersteuning bieden aan niet minder dan 120 cliënten.  
 
De zorgcoördinator staat, zoals de andere 4 coördinatoren, rechtstreeks onder de directeur. Als lid van 
het beleidsoverleg werk je actief mee aan de beleidsontwikkeling en de strategie van de organisatie. Als 
zorgcoördinator werk je verbindend, zowel intern als extern. Je bent het bindmiddel tussen de 
verschillende afdelingen en de directie. Buiten de organisatie ben je een belangrijke ambassadeur en 
draag je onze visie en werking enthousiast uit.  
 
We zoeken iemand die uitblinkt in coördineren, coachend leidinggeven, beleidsmatig werk, 
samenwerking en reflectie. Meer informatie over de functie vind je in de functiebeschrijving. 
 
 

Vereisten 
- Studies: je beschikt over minimum een bachelor diploma binnen het sociaal-agogisch werk 
- Werkervaring: 

o Ervaring in en voeling met de gehandicaptensector 
o Kennis over en ervaring in coachend leidinggeven 

- Kennis van de huidige tendensen binnen de welzijnssector 
- Rijbewijs B 

 
 

Aanbod 
- Een boeiende job binnen een dynamische organisatie, continue uitdagingen in functie van 

maatschappelijke en wettelijke evoluties. 
- Een contract onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 38u/38. Datum van 

indiensttreding in overleg te bepalen. 
- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, max barema B1a. 

Vergoeding voor de gedeelde telefonische permanentieregeling. 
- Soepele toekenning van verlof, bijkomende verlofdagen en arbeidsduurvermindering vanaf 45+. 
- Terbeschikkingstelling mobiele telefoon. 
- Uurrooster volgens kantooruren, in overleg te bepalen. 
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Waar en hoe solliciteren? 
 
Solliciteren met cv en motivatiebrief 
Per brief of per mail 
Sollicitaties tot en met 25/11/2018  
 
Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. 

Contact:  
Sofie Van Nieuwenhuyze (coördinator HR) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
093842180 
Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be 
 
De vacature wordt intern en extern verspreid. 

mailto:living@zonnehoeve.be
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Functiebeschrijving zorgcoördinator 

A. FUNCTIEPROFIEL 

 Functietitel: zorgcoördinator 1.

 Doel van de functie: 2.

De zorgcoördinator draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van diensten binnen zijn 
taakgebied. Je realiseert samen met je collega leidinggevenden een zorgzaam personeelsbeleid opdat er 
een kwalitatieve dienstverlening kan gerealiseerd worden. Je bent een belangrijke sleutelfiguur in de 
(ver)binding tussen de verschillende afdelingen, het beleidsoverleg en de directie. 
 
Als zorgcoördinator 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 zorgcoördinator is hogere leidinggevende van de medewerkers binnen zijn afdeling en geeft 
rechtstreeks leiding aan verschillende teamcoachen. 
De zorgcoördinator is lid van het beleidsoverleg, samengesteld uit de coördinatoren, 
beleidsmedewerkers, bedrijfsadviseur en directeur.  
De zorgcoördinator rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 

 Resultaatgebieden en taken: 4.

Coördinatie: coördineren van de dagdagelijkse en organisatorisch werking van toegewezen dienst met 

als doel een efficiënte en effectieve kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. 

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

ontwikkelen van eigen inzichten en competenties zodat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd 

worden. 

Beleidsmatig werk: meebouwen aan de visie, missie en beleidslijnen van de organisatie, beheren en 

verbeteren van processen. 

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

stimuleren van samenwerkingsverbanden met als doel een optimale integratie in een breder 

maatschappelijk netwerk te realiseren om zo de dienstverlening en/of werking te optimaliseren en/of de 

belangen van de organisatie te verdedigen. 

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

realiseren van het functieprofiel. 

 
  



  
 

 

B. COMPETENTIEPROFIEL 

 
 Kennis en ervaring 1.

- Kennis over en ervaring in coachend leidinggeven. 
- Ervaring in en voeling met de gehandicaptensector. 
- Kennis de huidige tendensen en vernieuwingen binnen persoonsvolgende financiering strekt tot 

aanbeveling. 
- Kennis van de gangbare computerprogramma’s (Windows en Office pakket) 

 
 

 Opleiding 2.

- Minimum een bachelor diploma binnen het sociaal-agogisch werk 
 

 
 Kerncompetenties 3.

 
- Gebruikersgerichtheid 

Vervolmaken van de dienstverlening op basis van de wensen en behoeften bevraging bij de 
gebruiker. 

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

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

 Functiespecifieke competenties 4.

 
- Coachen 

Ondersteunen van een ander met als doel het ontwikkelen en stimuleren van eigen inzichten, 
talenten en competenties conform de doelstellingen van de organisatie  
 

- Besluitvaardigheid 
Tijdig nemen van juiste beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht 
initiëren van acties teneinde de genomen beslissingen uit te voeren / te laten uitvoeren op 
langere termijn en binnen het ruimer geheel.  
 

- Innoveren 
De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen. 
 

- Leidinggeven 
Richting en sturing geven aan individuen en teams alsook samenwerkingsverbanden tot stand 
brengen om vooropgestelde organisatiedoelstellingen te bereiken.  
 

- Kwaliteitsgerichtheid 
Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit leveren en blijvend hoge eisen stellen 
aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van anderen.  
 

- Organisatiebetrokkenheid 
Zich identificeren met de organisatie en werkgever. Afstemmen van het eigen gedrag aan missie 
en visie en op een constructieve manier bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen.  


