
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen 
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en 
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming 
kunnen we vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning 
op maat bieden, voor en door mensen, en dit op vlak van werken, 
wonen, vorming en vrije tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning 
en therapie. 

Door een interne verschuiving zijn we voor ons team ‘Passerelle’ 
op zoek naar een coördinator. Passerelle ondersteunt cliënten en 
kwetsbare burgers door het aanbieden van individuele, tijdelijke 
trajecten. Het doel is de cliënt te versterken door vaardigheden en 
attitudes te trainen, maar ook de veer- en draagkracht te vergroten. 
Het finale doel is een grotere kwaliteit van leven: persoonlijke 
ontwikkeling, bijdragen aan de samenleving en het welbevinden van 
de persoon. 

COÖRDINATOR

VACATURE

EEN GROTERE KWALITEIT VAN LEVEN

‘Individuele,
waardevolle en 
kwalitatieve
trajecten
aanbieden’  

‘Trainen van vaardigheden en attitudes’  



OPDRACHT
Als coördinator ondersteun je de medewerkers op inhoudelijk 
vlak en bouw je mee aan de externe profilering van Passerelle, 
waarbij je de dienstverlening van Passerelle op de markt zet.
 
Jouw verantwoordelijkheden situeren zich binnen een aantal 
resultaatsgebieden: 
  De missie, visie en strategie van Passerelle verder uitbouwen 
en deze vertalen naar een dagelijks beleid. 
  Een aanbod, zowel intern als extern, ontwikkelen.  
  De medewerkers coachen zodat zij hun competenties en 
talenten verder kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. 
  De kwaliteit van de dienstverlening bewaken. 
  Contacten onderhouden en netwerken met verschillende 
stakeholders (cliënten, netwerken, bedrijven, partner-
organisaties, ...) binnen en buiten Groep Ubuntu.
  Je werkt nauw samen met de agogische coach, andere 
diensten van Groep Ubuntu en verschillende regionale partners 
(o.a. GTB). 
  In functie van de beeldvorming van de cliënt en het 
aanleren van sociale en interpersoonlijke vaardigheden en 
werkattitudes ben je in staat methodieken en tools te hanteren. 

In deze opdracht word je gecoacht en ondersteund door een 
coach organisatieontwikkeling en door het management.
Als coördinator sta je ook zelf halftijds in de werking en begeleid 
je tijdelijke individuele trajecten met de focus op het trainen van 
algemene vaardigheden en attitudes. 

COMPETENTIES
Je wil werken in een organisatie die een maatschappelijke 
meerwaarde en sociale impact creëert, waar we diversiteit 
als een rijkdom beschouwen en 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 coördinator beschik je over specifieke 
leiderschapscompetenties: coachen, samenwerking 
stimuleren, controleren, strategisch en resultaatgericht 
handelen, netwerken en innoveren. Je hebt ervaring met het 

AANBOD & TROEVEN

  4/5 of voltijds contract onbepaalde duur, met verloning 
binnen de barema’s PC 319.01 volgens diploma, functie 
en ervaring. 
  Een aantrekkelijke verlofregeling die opbouwt volgens 
leeftijd
  Tewerkstelling in een vooruitstrevende organisatie in 
volle groei met een warme, persoonlijke en professionele 
werksfeer in een leuk team.
  Een boeiende en gevarieerde job waarin je de kans krijgt 
om je talenten en competenties in te zetten en verder te 
ontplooien.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 17 januari 2022 via 
e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

coachen van medewerkers en/of voeling met de diverse 
aspecten van leidinggeven. Je bent in staat sterktes van 
medewerkers te (h)erkennen, deze te versterken en als 
het moet, kan je ook knopen doorhakken. 

Je werkt zelfstandig, bent stressbestendig en sterk 
in plannen en organiseren. Goede communicatieve 
vaardigheden zijn essentieel. Je hebt ervaring in het 
ondersteunen van kwetsbare burgers in de zorg en/
of in de sociale economie. Je zoekt, kent en ontwikkelt 
methodieken en tools om individuele, kwalitatieve en 
waardevolle trajecten aan te bieden aan een diverse 
doelgroep. Je hebt aandacht voor cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling en het algemeen welzijn van 
de cliënt. 

Je bent correct en punctueel en deinst niet terug voor 
administratieve opvolging (rapportering) van jouw 
trajecten. Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail 
en de verschillende MS office-pakketten en je beschikt 
over een agogisch diploma (bachelor of gelijkwaardig 
door ervaring). Je bent in het bezit van een rijbewijs B en 
kan over een wagen beschikken. 

Vicky De Caluwé


