bsoluut vz

vacature
DIENSTVERLENER/COACH

ZOEKT DIENSTVERLENER/COACH
REGIO: LIMBURG

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Absoluut vzw is een erkende bijstandsorganisatie. Wij ondersteunen personen met een handicap
die over een Persoonlijke- Assistentiebudget (minderjarigen) of een Persoonsvolgend Budget
(meerderjarigen) beschikken.
Een PAB of PVB is een budget waarmee een persoon met een handicap zijn ondersteuning kan
betalen via het aanwerven van assistenten in zijn thuissituatie en/of via het inkopen van
ondersteuning bij zorgaanbieders. Absoluut vzw ondersteunt bij de opstart van het budget maar
kan verder ook coaching bieden bij het besteden en het beheer van het budget. Op deze manier
kunnen mensen met een handicap hun eigen keuze waarmaken en groeien.
Als coach sta je naast de budgethouder, samen zorg je ervoor dat het budget goed wordt ingezet.
Je ondersteunt bij administratie, zorgt er mee voor dat het bestedingsplan in balans is, je biedt
ondersteuningsalternatieven en wijst de budgethouder de weg doorheen het doolhof van
ingewikkelde regelgeving. Je werkt midden in stad Antwerpen en krijgt energie om in een
stedelijke regio, met heel wat mensen met een migratieachtergrond te werken.
Op jouw maat geschreven? Dan zoeken we jou!

JE TAAK

Nadat de budgethouder is opgestart, stroomt hij door naar jou! Jij staat de budgethouder bij met
raad en daad:
Je ontmoet de budgethouder op kantoor- en op huisbezoek, maar ook online staan wij de
budgethouder bij!
Administratieve ondersteuning: Je kijkt de uitgaven van het budget na en registreert kosten in
een online tool van het VAPH.
Samen zoeken jullie naar bijkomende ondersteuning.
Jij luistert naar het verhaal van de budgethouder, durft vragen te stellen.
Je vertaalt de VAPH regelgeving op maat van je budgethouder.
Je onderhandelt met zorgaanbieders.
Je beantwoordt de vragen van je budgethouders, telefonisch, per mail of online!
Je eigen administratie is steeds up-to-date!
Je bent de stem van je budgethouder in het beleid!

JIJ BENT
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Respectvol. Je werkt samen met mensen met een handicap en hun netwerk.
Een goede communicator. Je geeft goede informatie, je durft te luisteren, stelt de juiste
vragen om de ondersteuningsvraag vorm te geven.
Betrokken en nieuwsgierig. Je hebt oog voor “het totale plaatje” van de budgethouder. Je
durft te peilen naar de draagkracht, je brengt het netwerk in kaart en gelooft in de sterktes
van de budgethouder.
Sterk organisatorisch talent. De huisbezoeken moeten goed ingepland worden en de
opvolging van de dossiers vereisen een goede planning.
Je durft “out of the box” te denken, kwalitatieve zorg staat bij jou voorop!
Nauwkeurig en stipt. Het opvolgen van de administratie vraagt stiptheid.
Stressbestendig. Je plant je werk zelf en hebt ook verantwoordelijkheid ten aanzien van je
dossiers.
Flexibel. Je maakt er geen punt van om bij onverwachte problemen je geplande agenda om
te gooien.
Kennis VAPH wetgeving en regionale sociale kaart: een extra plus!
Je woont en werkt in je eigen regio.

DIT DIPLOMA HEB JE OP ZAK
Basisopleiding in de menswetenschappen o.a.
Prof. bachelor maatschappelijk werk
Prof. bachelor toegepaste psychologie
Prof. bachelor orthopedagogie
Graduaat maatschappelijk werk, orthopedagogie
Of gelijkwaardig door ervaring

VARIA

Mensen met een handicap worden aangemoedigd om te solliciteren.
Heb je redelijke aanpassingen nodig bij de sollicitatieprocedure? Laat het weten aan Sofie Van
Ginderen.
Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
Frans en Engels: spreken, meertaligheid is zeker een meerwaarde
Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.

WE BIEDEN JOU
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Contract van onbepaalde duur, voltijds, 30 uur bespreekbaar.
Loon volgens barema 319.01 MV1.
Laptop en smartphone ter beschikking.
Thuiswerken kan.
Een dynamisch, enthousiast team.
Een degelijke inwerking en vorming, pas afgestudeerden worden aangemoedigd om te
solliciteren.
Indiensttreding: zo snel mogelijk.

CONTACTGEGEVENS
ABSOLUUT vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 ANTWERPEN
www.absoluutvzw.be

Sollicitatie richten aan lieve.devlies@absoluutvzw.be met CV en motivatiebrief voor 30
november 2021.
Meer info? Contacteer Sofie Van Ginderen 0472 31 36 60.

