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Goesting in een uitdagende en boeiende job? Mozaïek zoekt twee 

zorgcoördinatoren: één voor de afdeling beschermd wonen en één 

voor wonen.   
Als zorgcoördinator heb je twee belangrijke opdrachten:  

1. een sociaal-agogische opdracht 
Je hebt een voortrekkersrol in de zorg voor de individuele zorgkwaliteit van de cliënten.  

Je bewaakt de kwaliteit van de zorgverleningsprocessen binnen de voorziening en behartigt de belangen van de 

cliënten en hun sociaal netwerk.  

- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijsturen van de ondersteuningsplannen, 
en het afstemmen van het zorgaanbod op de wijzigende zorgvragen van cliënten.  

- Je bent verantwoordelijk voor het realiseren en opvolgen van de goede samenwerking tussen de 
voorziening, het gezin/sociaal netwerk en professioneel netwerk van de cliënt. 

- Je coacht begeleiders en het team op inhoudelijk vlak. 
 

2. een beleidsopdracht  
Als zorgcoördinator help je mee aan de uitbouw van de inhoudelijke werking van de voorziening, aan het 

afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvragen van de cliënten, aan het uittekenen van  de doelstellingen en 

de missie van de voorziening. 

 

De pluspunten in jouw profiel: 

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

• Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de sector 

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

• 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 een emancipatorische en participatieve houding 

• Je kan methodisch en planmatig werken 
 

Wij bieden jou: 

• Een contract van onbepaalde duur (minstens 0.8PE of 30,4 uren)  

• Een vast uurrooster met nodige flexibiliteit ifv noden 

• Een aangepaste verloning volgens barema 

• Fijne collega’s en een leerrijke, boeiende werkomgeving. 
 
Verwachte datum van in dienst treden:  zo snel mogelijk 

 

Hoe solliciteren?   

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Mevr. Kris Kerrinckx, pedagogisch directeur of per e-mail naar 
info@dc-mozaiek.be. We verwachten de sollicitatiebrieven ten laatste 22 oktober  2021. 
Voor meer info over Mozaïek: http://www.dc-mozaiek.be/.  
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Kris Kerrinckx. 
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