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VACATURE ZORGCOÖRDINATOR MOBIEL AMBULANTE WERKING MOZAIEK VZW  

(tijdelijk en deeltijds) 

 

Mozaïek vzw zoekt voor zijn mobiele ambulante werking een zorgcoördinator.  

Mozaïek is een vergunde zorgaanbieder die zorg en ondersteuning biedt aan volwassenen met een beperking. 

 

Vanuit de mobiel ambulante werking biedt een team van een 10-tal begeleiders ondersteuning aan ongeveer 40 

volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking, vaak met bijkomende psychische kwetsbaarheden, 

alsook aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Sommige cliënten delen een huis, anderen wonen 

individueel. De ondersteuning gebeurt op maat en vraag van de cliënt, niet meer of minder, zo gewoon mogelijk en 

bijzonder waar nodig. In 2023 zetten we in op uitbreiding van deze werking. 

 

Als zorgcoördinator coach je individuele begeleiders in hun zorginhoudelijke opdracht t.a.v. de cliënten. Begeleiders 

bekijken samen met de cliënt wat voor hem/haar goed leven is en samen zoeken ze naar wie en wat de cliënt kan 

helpen om zo zelfstandig en kwaliteitsvol mogelijk te leven en deel te nemen aan de samenleving.  

Concreet betekent dit dat je als zorgcoördinator:  

- De begeleiders coacht op agogisch vlak en hen ondersteunt in het opstellen, uitvoeren en evalueren van de 

individuele ondersteuningsplannen van de cliënten  

- De begeleiders coacht op vlak van samenwerking, welbevinden en groei naar zoveel mogelijk eigenaarschap  

- De begeleiders motiveert en enthousiasmeert om de missie en visie van de organisatie en de mobiel 

ambulante werking uit te dragen  

- Actief meewerkt aan de uitbreiding en uitbouw van deze mobiel ambulante werking 

Je werkt als zorgcoördinator samen met een collega coördinator en behartigt samen de belangen en doelstellingen 

van de mobiel ambulante werking.  

 

Wat verwachten we?  

• Je bent master in de pedagogische of psychologische wetenschappen, bij voorkeur Klinische orthopedagogiek 

en Disability Studies  

• Je hebt kennis van personen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen (autisme, 

psychische kwetsbaarheid, NAH) 

• Je hebt inzicht in het conceptueel kader SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) en je kan dit kader toepassen 

in de praktijk 

• Je denkt en handelt contextueel  

• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden  

• Je bent verbindend ingesteld 

• Je hebt een flexibele leiderschapsstijl 

• Je beschikt over coachende vaardigheden 

• Je kan methodisch en planmatig werken 

 

Wat bieden we? 

• Een deeltijds contract (0.8 FE of 30.4 uren) voor bepaalde duur (maart 2023 – oktober 2023) 
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• Een afwisselende job in een uitdagende en leerrijke werkomgeving 

• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van het paritair comité 319.01 

 

Datum van indiensttreding: 1 maart 2023 

 

Hoe solliciteren? 

Sollicitatiebrief met CV  richten aan Kris Kerrinckx, pedagogisch directeur via werk@dc-mozaiek.be 

De sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 15 januari 2023 in ons bezit te zijn.  

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Kris Kerrinckx, via 09 2555050 
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