
 

FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINATOR GEZINSZORG 

Functietitel Coördinator gezinszorg 

Dienst Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) 

Directe leidinggevende Algemeen coördinator 

Plaats in de organisatie De coördinator gezinszorg stuurt de dienst RDGAT aan. De dienst 

bestaat uit een administratief team, begeleidende personeelsleden 

en een 100-tal verzorgenden (eigen en OCWM personeel). 

De coördinator rapporteert rechtstreeks aan de algemeen 

coördinator en maakt deel uit van het management team (MAT).     

Niveau A 

Salarisschaal A1a-A1b-A2a 

Statuut  Contractueel  

 

Algemene informatie 

Doel van de Welzijnskoepel West-Brabant en de Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: 

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die verschillende diensten aanbiedt aan OCMW’s 

en gemeenten in de Brusselse rand. Het gaat onder meer om: 

 Dienst rechtshulp 

 Regionale dienst schuldbemiddeling 

 Regionale dienst archivaris 

 Informatieveiligheid 

 Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

OCMW’s en gemeenten kiezen zelf op welke diensten van de Welzijnskoepel West-Brabant ze een beroep 

doen. 

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) heeft als doel mensen te begeleiden, te 

ondersteunen en middelen te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuismilieu te blijven. Er wordt 

hulp verleend aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of 

langdurig hulp nodig hebben in het dagelijks leven. 

De dienst bestaat uit verschillende regio’s met elk een regioverantwoordelijke (bevoegd begeleidend 

personeelslid) die een team van verzorgenden aanstuurt. Een team van administratief medewerkers 

ondersteunt de dienst. De coördinator gezinszorg leidt de dienst. 



  

Doel van de functie:  

De coördinator gezinszorg staat in voor het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de 
activiteiten van de dienst. Hij/zij geeft leiding aan de regioverantwoordelijken, verzorgenden en administratief 
medewerkers. De coördinator gezinszorg volgt de ontwikkelingen in het zorglandschap van nabij op en 
vertegenwoordigt de Welzijnskoepel in specifieke netwerken. Als lid van het management team voorziet de 
coördinator het beleid van alle nuttige informatie omtrent beleidsvorming in de thuiszorg.  
 

Resultaatsgebieden1 

Werking van de dienst 

De dienstverlening in goede banen leiden door het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen 

van de activiteiten van de dienst, met het oog op een klantvriendelijke dienstverlening en efficiënte inzet van 

personeel. 

Kerntaken  Zorgen voor een  goede werkverdeling, samenwerking en productieve sfeer 

onder de medewerkers. 

 Zorgen voor een optimale personeelsbezetting en continuïteit van de 

dienstverlening. Wanneer nodig, voeren van selectiegesprekken. 

 Een hoog niveau van tevredenheid van de deelgenoten en de cliënten 

nastreven en indien nodig opvangen en remediëren van klachten omtrent de 

dienstverlening. 

 Garanderen van een sterke aanspreekbaarheid voor de deelgenoten die een 

beroep doen op de dienst.  

 Opvolgen van de wetgeving en garanderen van de conformiteit hiermee. 

 Zorgen voor het tijdig en correct indienen van gegevens bij de bevoegde 

instanties. 

 Uitwerken van interne werkafspraken, regels en procedures. 

 Coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten. 

 Opvolgen van ontwikkelingen van specifieke programma’s (VESTA, … ). 

 

Mensgericht leidinggeven 

Aansturen, ontwikkelen en evalueren van medewerkers met als doel steeds over competente en 

gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de doelstellingen van de dienst. 

Kerntaken  Zicht houden op de goede interne werking van de teams en remediëren indien 

en waar nodig. 

 Managen en motiveren van diverse (generaties, culturen, geslacht, ….) 

werknemers. 

 Medewerkers helpen bij, opvolgen van en, indien nodig, optreden bij complexe 

en gevoelige dossiers. 

 Vormings- en opleidingsbehoeften detecteren en gepaste voorstellen 

formuleren. 

 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren. 
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 Aandacht hebben voor het welzijn op het werk (stress, pesten, gelijke kansen, 
…). 

 Organiseren en leiden van het dienstoverleg. 

 Bijdragen tot het aantrekken, selecteren, rekruteren en onthalen van de 

geschikte medewerkers. 

 Medewerkers informeren en betrekken rond werking, resultaten, 

ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, … . 

 Aanmoedigen van overleg en input. 

 

Communicatie 

Zorg dragen voor een top-down en bottom-up communicatie met als doel enerzijds betrokken en 

geïnformeerde personeelsleden en anderzijds een effectief en efficiënt beleid te bevorderen. 

Kerntaken  Interne vergaderingen, commissies of comités voorzitten of bijwonen. 

 Voorbereiden en opvolgen van raadsdossiers met betrekking tot de RDGAT. 

 Beslissingen van het MAT/de raad van bestuur omtrent de gezinszorg 

terugkoppelen naar de medewerkers. 

 De algemeen coördinator informeren, ondersteunen en adviseren met 

betrekking tot het eigen beleidsdomein. 

 Verstrekken van beleids- en beheersinformatie aangaande cijfers van de eigen 

werking. 

 Instaan voor de rapportering over de dienst, haar werkzaamheden en haar 

resultaten. 

 

Externe communicatie en netwerking 

Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties en de organisatie/de 

RDGAT vertegenwoordigen, teneinde de werking van de dienst te faciliteren en/of haar belangen te 
verdedigen. 

Kerntaken  Goede contacten verzekeren met de toezichthoudende overheid. 

 Goede contacten onderhouden met de deelgenoten en met collega’s van 

andere (welzijns)verenigingen. 

 Contact onderhouden met externe experten. 

 Netwerken uitbouwen met actoren die bij de werking van de dienst en bij 

uitbreiding de Welzijnskoepel (kunnen) betrokken zijn. 

 De dienst/organisatie vertegenwoordigen in diverse organisaties of op 

evenementen, fora, … .  

 De dienst/organisatie vertegenwoordigen in raden, commissies, 

projectgroepen, … . 

 

 

 



  

Beleidsinput 

Vanuit de eigen expertise een visie ontwikkelen en communiceren om zo bij te dragen aan een kwaliteitsvol 
beleid dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt. 

Kerntaken  In samenspraak met de algemeen coördinator, ontwikkelen van een visie met 

betrekking tot de RDGAT en de plaats ervan in het zorglandschap. 

 Vertalen van deze visie in de dagelijkse werking van de dienst. 

 Samen met het managementteam, werken aan de organisatiecultuur. 

 Formuleren van adviezen met betrekking tot het beleid, zowel proactief als op 

vraag van het bestuur. 

 Formuleren van voorstellen met betrekking tot nieuwe vormen van 

dienstverlening. 

 Bewaken van de langetermijnstrategie. 

 

Innovatie en optimalisatie 

In overleg met de algemeen coördinator en het MAT, instaan voor en bijdragen aan het opzetten, updaten 

en continu optimaliseren van processen, structuren en rollen binnen en over de dienst heen. Inzetten op 

projecten en innovatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. 

Kerntaken  Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de sector. 

 Opvolgen en anticiperen op tendensen in de maatschappij en meer specifiek, 

bij de doelgroep. 

 Detecteren van cliëntbehoeften, projectvoorstellen doen en deze na 

goedkeuring, opvolgen.  

 Voorstellen doen tot aanpassing van processen en procedures teneinde de 

efficiëntie te optimaliseren.  

 Aanbrengen van verbetervoorstellen, plannen en ideeën m.b.t. middelen, 

kosten en algemeen beleid. 

 Coördineren en implementeren van het kwaliteitsbeleid en –systeem, en 

sensibiliseren van de medewerkers inzake kwaliteit.  

 Optimaal benutten van digitalisering, flexibele werkvormen en –omgeving.  

 

Budgetten en subsidies 

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen coördinator, verantwoordelijk zijn voor het financiële luik, 

subsidies en budgetten binnen het domein van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

Kerntaken  Naast de financieel verantwoordelijke en in aansturing van het team van 

medewerkers, verantwoordelijk zijn voor de correcte facturatie en aangifte 

van subsidies, toelagen en tussenkomsten. 

 Beheren en optimaliseren van de toegewezen subsidies en menselijk kapitaal. 

 Opvolgen van budgetten/subsidies en bijsturen wanneer nodig. 

 Aankoopbehoeften inschatten en doorgeven. 

 

 



  

Competentieprofiel 

Kennis 

Verworven en te verwerven kennis, noodzakelijk om de functie uit te voeren. 

Verworven kennis  Kennis van de wetgeving inzake de werking en erkenning van voorzieningen in 

de thuiszorg 

 Kennis van de sociale kaart op het vlak van thuiszorg 

 Basiskennis van de wetgeving inzake de kwaliteitszorg voor de 

thuiszorgvoorzieningen  

 Basiskennis wetgeving lokaal sociaal beleid 

 HRM beleid  

 Management technieken 

Te verwerven 

kennis 
 Kennis van de wetgeving met betrekking tot het OCMW 

 Kennis van de regelgeving op het niveau van de welzijnsvereniging 

 Werking van de organisatie, procedures en werkmiddelen eigen aan de functie 

 Courante softwarepakketten en specifieke programma’s in functie van het 

werk 

 Bereid zijn bijscholing te volgen indien nodig 

 

Verantwoordelijkheid 

Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie. 

Indicatoren  Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit 

 Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en 

spreekt ook anderen erop aan 

 Zorgt ervoor dat iedereen in de entiteit of organisatie op de hoogte is van de 

doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te 

respecteren 

 Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het 

algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn 

 Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, 

binnen en buiten de organisatie 

 

Inzet  

Zet zich op enthousiaste en gedreven wijze in om de toevertrouwde taken uit te voeren. 

Indicatoren  Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 

 Stelt zich positief op 

 Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 

 Durft verantwoordelijkheid te nemen 

 



  

Flexibiliteit 

Past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen 

bereiken. 

Indicatoren  Evalueert regelmatig kritisch het (te verwachten) resultaat, met als doel de 

gekozen aanpak tijdig te kunnen bijsturen 

 Reageert alert op informatie die het bijsturen van de gekozen aanpak 

noodzakelijk maakt (merkt de informatie op, schat gevolgen in, 

overloopt alternatieven) 

 Formuleert meerdere concrete alternatieven om de doelstellingen beter en 

efficiënter te kunnen bereiken 

 Heeft een repertoire aan gedragsstijlen, tactieken en benaderingswijzen 

waaruit hij/zij kan kiezen naargelang het doel en de situatie 

 Maakt, als dat nuttig of nodig is, gebruik van indirecte beïnvloedingsmethodes 

(bv. netwerking) om de kansen op slagen te verhogen 

 

Betrouwbaarheid en integriteit  

Handelt op een correcte en consequente manier, met inachtneming van de principes van integriteit, 

zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie en uitgaande van de 

gangbare sociale en ethische normen. 

Indicatoren  Weet om te gaan met andere normen, waarden en opvattingen 

 Gaat gepast om met vertrouwelijke gegevens en zet ook collega’s daartoe aan 

 Behandelt anderen, in alle omstandigheden, op een respectvolle manier  

 Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of 

conflicten met zich mee brengt  

 Handelt in overeenstemming met wat is afgesproken 

 Houdt geen relevante informatie achter 

 

Communiceren  

Verzorgt de interactie. 

Indicatoren  Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of 

eigenheden van het doelpubliek 

 Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 

informatief, interactief, …) 

 Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn/haar gedachtegang mee 

 Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn/haar 

boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …) 

 Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om 

inbreng, …) 

 



  

Klantgerichtheid  

Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.  

Indicatoren  Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden 

via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge 

enquêtes, …) 

 Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke 

feedback van belanghebbenden 

 Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en 

formuleert hiertoe concrete voorstellen 

 Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de 

praktijk 

 Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te 

optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften 

 

Coachen  

Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag. 

Indicatoren  Richt zich naast de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden, ook op de 

persoon die de taak uitvoert en diens ontwikkeling 

 Fungeert als klankbord en versterkt het inzicht van anderen in hun 

functioneren (geeft opbouwende feedback aan de hand van concrete 

voorbeelden, stelt vragen ter bewustwording, …) 

 Stemt zijn/haar advies en stijl af op het ontwikkelingsniveau en de eigenheid 

van anderen 

 Heeft vertrouwen in de zelfsturing en groei van anderen, waardeert en 

stimuleert die 

 Stimuleert kennisoverdracht in het team, de entiteit, … 

 

Richting geven  

Geeft richting op het niveau van processen en structuren.  

Indicatoren  Schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de 

verschillende teamleden en teams van de entiteit 

 Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet worden 

met het oog op de gezamenlijk te behalen doelstelling 

 Voorziet in mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en 

stimuleert het gebruik daarvan 

 Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken 

van de doelstellingen 

 Bewaakt processen en structuren en stuurt ze indien nodig bij om de efficiëntie 

of kwaliteit van de werking te verzekeren of te verbeteren 



  

 

Visie  

Brengt een beleid naar voren dat de entiteit of organisatie op lange termijn beïnvloedt.  

Indicatoren  Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie 

hierop voor 

 Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

 Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen 

 Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te 

realiseren 

 Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit 

 

Organisatiebetrokkenheid  

Houdt rekening met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de organisatie. Identificeert zichzelf met de 

organisatie en vertegenwoordigt deze.  

Indicatoren  Handelt volgens de deontologie van de organisatie 

 Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

 Vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen 

 Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 

Zelfontwikkeling  

Ontwikkelt zich binnen zijn/haar functie. 

Indicatoren  Gaat proactief en doelgericht te werk om zijn/haar kennis en vaardigheden aan 

te scherpen 

 Volgt de ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied (leest vakliteratuur, neemt deel 

aan congressen, …) 

 Past nieuwe afspraken, richtlijnen, kennis, informatie en werkwijzen 

gemakkelijk toe, werkt zich snel in bij nieuwe ontwikkelingen 

 Staat open voor feedback en suggesties van anderen en gaat ermee aan de slag 

 Gebruikt moeilijkheden en fouten om over zijn/haar gedrag te reflecteren en 

eruit te leren 

 


