
 

 

Vacature  maatschappelijk werker – mobiele begeleider (19-30/38) 
 
 
Het betreft momenteel een halftime functie, 19u per week, en zal in de nabije toekomst 
uitgebreid worden tot 30u per week als we deze functie kunnen koppelen aan extra taken als 
mobiele begeleider. 
 
 

taken en verantwoordelijkheden 
 Je bent het aanspreekpunt als de communicatie tussen begeleiders en familieleden       

of bewindvoerders moet ondersteund worden. 

 Je coördineert de intake van nieuwe cliënten. 

 Zie KHB: intakeprocedure 

 Je leidt het intaketeam. Hier worden alle aanmeldingen besproken. 

 Je organiseert verkennende gesprekken en kennismakingsbezoeken. 

 Je maakt een individuele dienstverleningsovereenkomst op en bespreekt deze met 
de directie en de cliënt. 

 Je informeert alle betrokken diensten. 

 Je ondersteunt de families/cliënten bij de aanvraag van premies, tegemoetkomingen, 
budgetverhogingen, enzovoort. 

 Je beheert het sociaal dossier van de cliënten. 

 Je ondersteunt de families bij palliatieve zorgen en overlijden van cliënten. 

 Je organiseert de periodieke tevredenheidsmeting.  

 Je organiseert de cliëntenraad: 
 Je bereidt deze voor met de voorzitter en de directie. 
 Je bent aanwezig op de cliëntenraad. 
 Je informeert over het reilen en zeilen in Monsheide. 
 Je luistert naar hun vragen en maakt deze bespreekbaar met de 

betrokkenen. 
 Je ondersteunt de verslaggeving. 

• Je bent proceseigenaar van een aantal procedures in het kwaliteitshandboek. 
• Je onderhoudt contacten met doorverwijzers en draagt bij tot het profileren van 

Monsheide in het zorglandschap. 
• Je registreert in Orbis dossier, Zorgonline en de GIR. 
• Je coördineert de vervoersregeling met de minder-mobielen-centrale. 
• Je behoudt het overzicht op de verlofregeling van de cliënten. 
• Je ondersteunt de public relations op events waar vele familieleden aanwezig zijn. 
 

Competenties 
• Je hebt een hart voor personen met een beperking. 
• Je bent sterk in (verbindende) communicatie. 



 

 

• Je hebt kennis van:  
 persoonsvolgende financiering (toeleiding en terbeschikkingstelling) 
 rechtstreeks toegankelijk hulp 
 aanvraag van individuele hulpmiddelen  
 inkomens vervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 
 premies voor PMH, sociaal tarieven, … 
 de inspraakbesluiten 
 het charter collectieve rechten en plichten 
 de individuele dienstverleningsovereenkomst 
 bewindvoering 
 de verwante procedures in het kwaliteitshandboek. 

• Je kan zelfstandig dingen uitzoeken, je legt contacten, je kent communicatiekanalen. 
• Je kan vlot omgaan met ICT-toepassingen. 
• Je kan teksten helder formuleren. 
• Je bent stressbestendig. 
 

Vereisten 
• Bij voorkeur een diploma voor maatschappelijk werker of een verwant diploma. 
 
 
Kandidaten kunnen zich tot 15 november schriftelijk of per mail melden bij: 
Rik Grevendonk 
E-mail: rik.grevendonk@monsheide.be 
 
 
 
 
 
 
 


