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Functieprofiel 

Zorgcoördinator 

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming: Zorgcoördinator 

Functiecode:  

Organisatie: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Unit: JEZ11 

Bepalende rol: Management  Leidinggevende   Specialist   Ondersteunend 

2 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de pedagogische coördinatie van de toegewe-

zen individuele cliëntdossiers, teneinde de hulpverlening rond het cliëntsysteem optimaal en 

met continuïteit te realiseren. 

3 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

3.1 Beschrijving 

 De zorgcoördinator ressorteert hiërarchisch onder de verantwoordelijke van JEZ11 

 De zorgcoördinator rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke van JEZ11 

 De zorgcoördinator voert zijn functie uit in nauwe samenwerking met de individueel be-

geleider, contextbegeleider en psycholoog . 



20160226 Functieprofiel zorgcoördinator – v4   2 

3.2 Visuele weergave 

 

 

4 RESULTAATGEBIEDEN 

 Het ontwikkelen en opvolgen van het hulpverleningstraject van de jongere en zijn con-

text teneinde zorg op maat te kunnen realiseren. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 voeren van intake- en opname/kennismakingsgesprekken; 

 coördineren van het handelingsplan en verslaggeving als eindverantwoordelijke; 

 uitwerken van een begeleiding op maat van de jongere met aandacht voor con-

stante vraagverheldering in functie van eventuele schakelmomenten; 

 fungeren als vast aanspreekpunt voor en leiden van de besprekingen met de plaat-

sende instantie binnen JEZ11. 

 

 Het uitbouwen van een begeleidingsrelatie met de jongeren en hun context van de toe-

gewezen dossiers zodat het orthopedagogisch begeleiden mogelijk is.  

Voorbeelden van activiteiten: 

 fungeren als vast aanspreekpunt voor de jongere en context; 

 voeling houden met de leefwereld van de jongere en de context; 

 contact houden met de jongere, de context en de unit. 

 

 De kwaliteit van de begeleiding per cliëntsysteem garanderen door het superviseren van 

de individuele en contextbegeleider. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 op geregeld tijdstip plannen en leiden van een supervisiemoment om de individuele 

en contextbegeleiding inhoudelijk te sturen en op elkaar af te stemmen;  

 aanreiken van kaders, methodieken en gesprekstechnieken; 

 uitwerken van het kader voor de bezoek- en verlofplanningen; 

 bewaken van de kwaliteit en de doorstroming van registraties van de contacten. 

 

 Het coördineren van de uitbouw van een extern hulpverlenend netwerk rond de jongere 

en zijn context zodat de doelstellingen van het individueel handelingsplan gerealiseerd 

kunnen worden.  

Voorbeelden van activiteiten: 

 coördineren van de samenwerking met school en CLB; 

 coördineren van de samenwerking met andere diensten vb. DGGZ, DVZ, OCMW, 

Ambulante Drugszorg… 

 coördineren van samenwerking met ondersteunende diensten voor de context vb. 

Familiehulp, OCMW, kind en gezin,… 

Verantwoordelijke 

zorgcoördinator 
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 Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden opdat de individuele dossiers in over-

eenstemming zijn met de kwaliteitsvereisten van de voorziening en de overheid. 

 

Voorbeelden van activiteiten: 

 coördineren van en een eigen bijdrage leveren aan het volledig up-to-date houden 

van het dossier van de jongere binnen de modules verblijf en autonoom wonen; 

 bewaken van de frequentie en kwaliteit van de interne registratie en externe verslag-

geving; 

 uitwisselen van praktische info met de verantwoordelijke teneinde te komen tot een 

efficiënt beheer van middelen. 

 

 Het mee ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie teneinde de hulp- 

en dienstverlening te realiseren en optimaliseren. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 deelnemen aan en leiden van werkgroepen; 

 uitwerken van projectvoorstellen; 

 opvolgen van ontwikkelingen in het pedagogisch vakgebied en de integrale jeugd-

hulp; 

 interne vorming geven vanuit eigen specialisaties. 

 

 Het organiseren en operationeel opvolgen van de twee trajecten gedeeld met gemeen-

schapsinstelling De Zande teneinde zorg op maat te kunnen realiseren. 

 Maken en optimaliseren van samenwerkingsafspraken met De Zande; 

 Coördineren van de contextbegeleidingen van de gedeelde dossiers 

 Opmaken en realiseren van het pedagogisch profiel van de gedeelde trajecten. 

5 ARBEIDSOMGEVING 

 Flexibel uurrooster 

 Dagwerk 

 Avondwerk 

 Psychisch belastend werk 

 Verplaatst zich veel met de wagen 

 Werkt veel met de computer 

 Permanentie 

6 COMPETENTIES 

6.1 Kerncompetenties 

Kerncompetentie Niveau 

Kwaliteitsgericht handelen 3 

Betrokkenheid 4 

Klant- en cliëntgerichtheid 3 

6.2 Functiecompetenties 

Functiecompetentie Niveau 

Analyseren 4 

Problemen oplossen 4 
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Empathie 4 

Samenwerken 4 

Visie ontwikkelen 3 

Ontwikkelen van medewerkers 3 

6.3 Technische competenties 

Technische competentie Niveau 

Kennis van de relevante recente wetgeving van toepassing in de bijzon-

dere jeugdzorg en integrale jeugdhulp 
Senior 

Kennis van de integrale kwaliteitszorgsystemen Junior 

Kennis van de verschillende (ortho)pedagogische, psychiatrische en ont-

wikkelingspsychologische denkkaders 
Senior 

Kunnen toepassen van mondelinge en schriftelijke communicatietech-

nieken 
Senior 

Kunnen formuleren, realiseren en evalueren van begeleidingsdoelen Senior 

Kunnen opbouwen van een gezags- en vertrouwensrelatie t.a.v. cliënten Senior 

Kunnen leiden van intervisies en supervisies Senior 

Kennis van contextgericht werken en dit kunnen toepassen Senior 

 


