
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde 
zorgaanbieder van het VAPH. We streven naar zorg op 
maat door in samenspraak met de zorggebruiker en 
diens sociaal netwerk passende woonondersteuning 
en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. 
 

 

 

COÖRDINATOR WOON- EN DAGONDERSTEUNING, M/V - 38U 

 
Heb je oog voor de organisatie van de werking binnen de woon- en dagondersteuning? 

Heb je een innovatieve kijk op zorg? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

  
 

De coördinator heeft een lijnfunctie. Zij/hij heeft de dagelijkse leiding van de leefgroepen/activiteitengroepen. 
Zij/hij oefent deze opdracht uit in nauwe samenwerking met de directeur Zorg en de hoofdbegeleiders.  De 
coördinator woon- en dagondersteuning maakt deel uit van het managementteam zorg.  
 
De invalshoek is organisatorisch van aard.  
Het is zijn/haar opdracht de werking zo te organiseren dat een optimale zorg en begeleiding gegarandeerd 
wordt voor de betrokken zorggebruikers.  Hiertoe coacht de coördinator de hoofdbegeleiders die bij deze zorg 
betrokken zijn. Zij/hij bewaakt ook in het bijzonder de continuïteit van de werking en de daar bijhorende 
planning en organisatie.  
 
De coördinator heeft ook een opdracht die het eigen werkterrein overstijgt. 
Zij/hij levert een wezenlijke bijdrage tot het beleid van Levensvreugde Verblijven in het geheel. Ook heeft de 
coördinator een sleutelrol in het bewaken van de communicatie tussen het directieteam, de hoofdbegeleiders, 
medewerkers en andere betrokken diensten en dit in beide richtingen.  
 

OPDRACHT MET BETREKKING TOT ZORGGEBRUIKERS  

- Bewaken van de continuïteit van zorg binnen de afdelingen dagondersteuning en woonondersteuning 
- De coördinator stimuleert inspraak en participatie van zorggebruikers door de procesopvolging van 

inspraakorganen (bewonersraden, kriskrasvergaderingen en oudercomité). 
- De coördinator heeft een sleutelrol in het afhandelen van mondelinge klachten.  
- Hij coördineert de afhandeling van de melding van ongenoegens die worden geregistreerd en coördineert 

zowel de communicatie hierrond.  
 

OPDRACHT MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKE RS 

- Organiseren van afdelingsoverleg met betrekking tot organisatorische thema’s.  
- Ontwikkelen van afdelingsbeleidsplannen. 
- Coördineren van werkafspraken, zodat deze in de verschillende afdelingen gelijklopend zijn. 
- Coachen opvolgen van de hoofdbegeleiders en hun ondersteunen in hun opdrachten. 
- Opvolgen van medewerkers bij evaluatiegesprekken. 
 

OPDRACHT MET BETREKKING TOT ORGANISATORISCHE ASPECTEN  

- Actieve rol opnemen in het optimaliseren van de dagelijkse werking in de dag- en woonondersteuning. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 



- Bewaken van uurroosterafspraken, planning en uitvoering, met het arbeidsreglement als richtinggevend 
kader.  

 

 

 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van Levensvreugde Verblijven. 

Verder heb je ervaring en expertise met diverse doelgroepen binnen de sector van personen met een 

beperking of aanverwante sectoren. Beleidsmatig denken binnen een sterk evoluerend 

zorglandschap vormen jouw drijfveer. Je hebt goede leidinggevende capaciteiten en kan mensen 

enthousiasmeren. We zoeken iemand de planning en organisatie kan overzien en bewaken met 

respect voor de diversiteit van verschillende afdelingen en individuele zorggebruikers. Je bent tevens 

een toegankelijk persoon die verbindend communiceert. Voor deze vacature zoeken wij iemand met 

een Master Orthopedagogische of Psychologische Wetenschappen, of iemand met minstens 5 jaar 

ervaring in een leidinggevende functie binnen de social profit. 

 

 

 

 Een contract voor 38/38u  onbepaalde duur 

 Indiensttreding zo snel mogelijk 

 Een uitdagende job binnen een boeiende en dynamische werkomgeving; 

 Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 319.01; 

 Extra verlof vanaf 35 jaar, woon- werkvergoeding en warme maaltijden aan een voordelige prijs; 

 Werken in een groene omgeving. 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE: 

Voor informatie over de taakinhoud kan u terecht bij Berbe De Coster directeur Zorg. Is uw 

enthousiasme voor deze vacature aangewakkerd? Bezorg ons dan jouw kandidatuur met 

motivatiebrief en uitgebreide cv.  

Tewerkstellingsplaats: Levensvreugde Verblijven, Botermelkstraat 201 – 9300 Aalst. 

 

INTERESSE?  

Kandidaturen mogen bezorgd worden aan mevrouw Berbe De Coster, directeur Zorg, op 

vacatures@levensvreugde.be.   

COMPETENTIEPROFIEL 

ONS AANBOD 

SOLLICITEREN 

mailto:vacatures@levensvreugde.be

