
 

 

Coach dienstverlening (Limburg) 

 

25.000 mensen met een handicap krijgen een zorgbudget van de overheid. Met dat budget kunnen 

zij zorg-op-maat inkopen. Onafhankelijk Leven helpt mensen met een fysieke of verstandelijke 

handicap om de regie van hun leven in handen te nemen. 

De opdracht 

✓ Je maakt een traject op voor mensen met een handicap om de juiste zorg en ondersteuning te 

vinden. 

✓ Je plant huisbezoeken bij mensen met een handicap die een zorgbudget hebben 

(budgethouders). 

✓ Je leert je regio en de zorgaanbieders in jouw regio goed kennen.  Je huisbezoeken vinden in 

hoofdzaak plaats regio Limburg. 

✓ Je stelt overeenkomsten op met zorgverleners en vertegenwoordigt budgethouders bij het 

sociaal secretariaat, het interimkantoor en andere zorgaanbieders.  

✓ Je participeert in webinars en infosessies voor onze leden. 

 

Wie zoeken we?  

✓ Je herkent je in de missie en visie van Onafhankelijk Leven vzw.  

✓ Je bent een goede netwerker en bemiddelaar. 

✓ Je blijft professioneel in complexe en emotioneel beladen situaties. 

✓ Je kan vlot inspelen op snel wisselende situaties. 

✓ Je kan zelfstandig werken en vlot rapporteren.  Daarnaast ben je ook een teamspeler. 

✓ Je bent vertrouwd met mensen met een handicap en kan je inleven in hun situatie.  

✓ Je bent vertrouwd met het PAB, PVB en de sociale wetgeving of je wilt je daarin inwerken.  

✓ Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur met sociale oriëntatie. 

✓ Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans.   

✓ Je werkt comfortabel met online- en mobiele applicaties. 

✓ Je hebt een rijbewijs en een auto. 

Wat hebben we jou te bieden?  

✓ Een voltijdse vervangingsovereenkomst van zes maanden, met perspectief op vaste 
tewerkstelling. 

✓ Een loon conform barema MV1 (PC 319.01),maaltijdcheques, kostenvergoeding thuiswerk. 
✓ Laptop, smartphone. 
✓ Kilometervergoeding voor jouw verplaatsingen. 
✓ Sporadisch avond- of zaterdagwerk. 
✓ Je beheert je eigen agenda. 
✓ Een boeiende en afwisselende job met ruimte voor initiatief en creativiteit. 
✓ We nemen de tijd om jou in te werken. Ook daarna krijg je de kans om opleidingen te volgen.  
✓ Je bouwt mee aan een organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie. 

 



 

Solliciteren 

Stuur jouw motivatiebrief en CV voor 15 februari naar solliciteren@onafhankelijkleven.be met als 

onderwerp “Vacature coach dienstverlening”. 

Vragen over de vacature? Contacteer Hilde De Landtsheer, hilde@onafhankelijkleven.be. 

 

Mensen met een handicap of hun ouders, brussen, kinderen of partners en mensen met een 

migratieachtergrond worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen. Kandidaten met een handicap 

kunnen tijdens de selectieprocedure laten weten welke redelijke aanpassingen zij nodig hebben. 
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