
 
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die mensen met een beperking of NAH, 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als 
netwerkorganisatie bieden we mensen vanuit een ruim aanbod ondersteuning op maat. We 
creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken voor en door mensen en dit op vlak van 
werken, wonen, vorming & vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning en therapie. Voor 
onze agogische dienst zijn wij op zoek naar een: 

 

Agogische coach 
 

 
 
 
 
Als agogische coach sta je in voor het agogisch ondersteunen van de medewerkers, het sociaal netwerk en de cliënt. Je behoort tot de 
agogische dienst, maar werkt hoofdzakelijk voor de pijler ‘wonen’, waar personen met een beperking of een kwetsbaarheid wonen. Je helpt 
mee een nieuw woonproject opstarten en vorm geven vanuit jouw agogische expertise. 
Coachen betekent het proces opvolgen, flankerend aan de functie van teamleden en netwerk. Je voert hierin zelf deeltaken uit en voor 
andere deeltaken coach je de medewerkers/netwerk om de taak te kunnen uitvoeren.  
 
Jouw verantwoordelijkheden situeren zich binnen volgende resultaatsgebieden: 

 Coach zijn in het proces van opstellen, opvolgen, evalueren en aanpassen van het ondersteuningsplan en de individuele 
dienstovereenkomst 

 Versterken en coachen van medewerkers in het realiseren van de ondersteuningsvragen van de cliënt en zo te komen tot een maximale 
kwaliteit van leven 

 Uitbouwen van expertise en deze ten dienste stellen van het team en de organisatie  

 Intersectoraal samenwerken met reguliere diensten of met diensten gericht op de ondersteuning van mensen met doelgroepspecifieke 
zorg 

 Vertalen en implementeren van de agogische visie naar de dagelijkse praktijk  
 

 
 
 
 
Je wil werken in een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact waar diversiteit als een rijkdom beschouwd 
wordt en waar de mens centraal staat. Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van Groep Ubuntu: je handelt 
vanuit een emancipatorische grondhouding en een holistische en inclusieve visie.  
 
Als agogische coach heb je een onvoorwaardelijk geloof in het groeipotentieel van mensen met een beperking en vertrekt vanuit de krachten 
van de cliënt en zijn netwerk. Je bent leergierig en kan situaties goed analyseren, relevante gegevens verzamelen, verbanden zien en een 
gefundeerd oordeel vormen. Je hebt visie: je kan situaties van op een afstand bekijken en in een ruimere context plaatsen. Integriteit is een 
kernwaarde van jou. 
 
Daarnaast kan je goed plannen en organiseren en de voortgang van processen opvolgen. Je bent gericht op samenwerking en coördinatie 
van de ondersteuning in plaats van zelf de zorg op te nemen. Je bezit een uitgebreide agogische kennis en bent bereid zich verder te verdiepen 
in bepaalde thema’s of doelgroepen. Specifieke expertise mbt niet-aangeboren hersenletsel of autisme is een meerwaarde. Je beheerst 
verschillende methodieken zoals observatietechnieken, bevragingstechnieken, vergadertechnieken, …  
 
Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de verschillende MS office pakketten. Je beschikt over een (neuro)psychologisch, agogisch 
of paramedisch diploma. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een eigen wagen beschikken. 
 
 
 
 

 

 4/5 of voltijds contract onbepaalde duur met verloning volgens barema paritair comité 319.01, klasse 1, professionele bachelor (volgens 
diploma en relevante anciënniteit) 

 Tewerkstelling in regio Kortrijk-Zwevegem-Avelgem in een vooruitstrevende en groeiende organisatie met een warme, persoonlijke en 
professionele werksfeer en in een leuk team van collega’s 

 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, vormings- en loopbaanbeleid.  
 
 
 
 
 
Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature t.e.m. 17/10/2021 via e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. Wij 
verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur. Meer info over Groep Ubuntu kan je vinden op onze website 
www.groepubuntu.be.  
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