
 

Mekanders vzw – Steenweg op Oosthoven 25 – 2300 Turnhout 
Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met 
een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op maat vormen de rode 
draad doorheen onze organisatie. Onze afdelingen zijn verspreid over de Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan voor haar 
Woonhuis De Villa in Arendonk 

 

Teamcoach M/V/X (40/40) 
Contract van onbepaalde duur 

Opdracht: 
- Samen met een team van enthousiaste begeleiders zorg je voor het creëren van een 

optimale en huiselijke leefomgeving voor 12 bewoners met een mentale beperking. 
- Je coördineert het hulpverleningstraject voor elke individuele bewoner, waakt over de 

zorg van de begeleiders voor het psychosociaal welbevinden van elke cliënt, en faciliteert 
een goede samenwerking met de familie van de bewoner. 

- Je staat in voor het coachen van en leidinggeven aan de medewerkers van je team.  
- Je coördineert de praktische, financiële en organisatorische aspecten van je eigen 

deelwerking. 
- Je waakt mee over de infrastructuur (correct gebruik, afgestemd op de noden, veiligheid, 

onderhoud, inrichting, materiaal) 
- Je houdt voeling met de werking door op regelmatige basis actief mee te werken op de 

werkvloer. 
- Je onderhoudt een goede samenwerking met een ploeg vrijwilligers en met de buurt. 
- Je vormt een tandem met de orthopedagoog. 
- Je zorgt voor afstemming tussen je team en het beleid. 
- Samen met je collega-teamcoaches van de andere deelwerkingen, met de 

orthopedagogen en directie, bouw je de totale werking van Mekanders mee uit. 
 

Profiel:  
- Je bent een enthousiaste en gedreven collega die meebouwt aan een positieve sfeer. 
- Je bent veerkrachtig en hebt voldoende persoonlijke maturiteit. 
- Je kunt zelfstandig werken, creatief denken en initiatief nemen. 
- Je bent een teamspeler en kan vlot samenwerken met anderen. 
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent sociaal vaardig. 
- Je kan op een methodische manier denken en handelen. 
- Je kan een analyse maken op basis van verschillende theoretische invalshoeken.  
- Je kan plannen en organiseren, motiveren en begeleiden.  
- Je hebt ervaring in de ondersteuning van personen met een handicap. 

Je volgt nieuwe tendensen in de zorg voor personen met een handicap. 
- Je beschikt over de nodige administratieve en computervaardigheden. 
- Je bent minstens in het bezit van een diploma bachelor met sociale of pedagogische 

oriëntatie. 
 
Ons aanbod: 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur (40/40ste) 
- Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s van 

paritair comité 319.01. 
- Een boeiende en uitdagende job  
- Een enthousiast team van medewerkers 
- Indiensttreding zo spoedig mogelijk 

 
Stuur je gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid CV vóór 15/10/2022 naar Betty Buyens, 
personeelsdirecteur, betty.buyens@mekanders.be.  
Informatie inwinnen kan bij Betty Buyens op 014/44.83.73. 
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