Bakker & Partners is een toonaangevend rekruterings- en selectiekantoor met vestigingen in
Antwerpen, Brussel en Gent. Er zijn voor mensen; dat komt voor ons op de eerste plaats. We gaan
dan ook op zoek naar wat mensen en organisaties echt belangrijk vinden. Op die manier staan we als
één blok achter onze kandidaat en onze klant en kunnen we de perfecte match maken. Meer info op
www.bakker.be.
Bakker & Partners gaat op zoek naar een Coördinator voor Beschut Wonen Antwerpen.
Beschut wonen Antwerpen (BWA) is een autonome publiekrechtelijke vereniging die zich richt tot
personen met een psychische kwetsbaarheid. BWA biedt begeleiding, ondersteuning en toezicht aan
volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog
niet mogelijk is. De werking bestaat uit 3 pijlers: wonen, begeleiden en activeren. Beschut wonen
Antwerpen heeft 108 woonplaatsen verspreid over Antwerpen in verschillende woonvormen, geeft
individuele begeleiding op maat van elke bewoner en organiseert activiteiten gericht op zinvolle
dagbesteding, integratie en inclusie in het gewone, maatschappelijke leven.

Coördinator Beschut Wonen Antwerpen
Uw functie:
De Coördinator Beschut Wonen Antwerpen is lid van het dagelijks bestuur van de P.V. Beschut Wonen
en staat aan het hoofd van een team van 20 mensen die de begeleidende equipe vormen. De
coördinator rapporteert aan de Gedelegeerd Bestuurder Beschut Wonen.
De verantwoordelijkheden van de coördinator zijn onder te delen in 3 resultaatgebieden:
1. Ontwikkelen en uitwerken van de visie
•
•
•

In samenwerking met de raad van bestuur, werkt u op een creatieve manier de visie van
BWA uit, weet u deze vernieuwingen te vertalen naar het operationele niveau en uit te
dragen naar het team.
U neemt een trekkende rol in de bestuursvergaderingen en zal deze op termijn leiden.
U integreert de verschillende activiteiten en afdelingen en zorgt voor de verdere
ontwikkeling van de organisatie binnen het ruimere kader van de langdurige zorg.

2. De algemene leiding van de organisatie.
•
•
•

U neemt de dagelijkse leiding op van de organisatie Beschut Wonen Antwerpen en draagt de
verantwoordelijk over het de algemene organisatie, het budget, het patrimonium en de
tarificatie.
U geeft leiding aan het team: coacht en motiveert het team.
U rekruteert nieuwe medewerkers en zorgt voor de vorming en ontwikkeling van het team.
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•
•
•

U overziet de ontwikkeling van de inhoudelijke visie door een multidisciplinair team en waakt
over de implementatie ervan.
U levert ondersteuning in individuele cases, middels intervisie.
U bent op de hoogte van nieuwe wetgeving en beleidsontwikkelingen met betrekking tot
beschut wonen en implementeert deze in de dagelijkse werking van de organisatie.

3. Externe vertegenwoordiging van de organisatie.
•
•

U vertegenwoordigt BWA bij andere instanties en in werkgroepen/overlegmomenten waarbij
BWA is aangesloten.
U realiseert samenwerkingen met partners die de werking van BWA kunnen versterken.

Uw profiel:
•
•
•
•
•
•

U bent in het bezit van een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
U hebt affiniteit met de activiteiten en maatschappelijke opdracht van de organisatie en bent
bereid om u de eigenheden van de geestelijke gezondheidszorg toe te kennen. Kennis van
geestelijke gezondheidszorg is een plus.
U hebt een bewezen management ervaring, zowel operationeel als strategisch.
U hebt bewezen skills op vlak van people- en change management. U houdt ervan dingen in
beweging te brengen, weet een team te inspireren, samen te brengen en te begeleiden
doorheen verandering.
U bent in staat om ontwikkelingen in wetgeving op te volgen en veranderingen binnen de
sector te implementeren.
U bent sterk in het opbouwen van relaties en partnerschappen en in staat om BWA extern te
vertegenwoordigen.

Het aanbod:
Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
Een aantrekkelijke verloning aangevuld met verschillende extralegale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, pensioenplan).
Interesse in deze vacature? Mail voor 25/02/2019 uw CV en motivatie naar Bakker & Partners, ter
attentie van Katrien Hadermann via het e-mail adres: Katrien.Hadermann@bakker.be met als
referentie ‘Coördinator Beschut Wonen’.
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