
 
Toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen 

 
Solidaris Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 629.000 leden. 
 

Onze Dienst Maatschappelijk Werk heeft als opdracht om hulp- en dienstverlening 
aan te bieden aan hun leden en hun mantelzorgers, in het bijzonder als zij door ziekte, 
handicap, ouderdom of vanuit een sociale kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen 
ondervinden.  
 
Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij - in een contract van 
onbepaalde duur - een (m/v/x): 
 

Teamcoördinator Dienst Maatschappelijk Werk 
 

De DMW van Solidaris Brabant is actief op Vlaams-Brabant en Brussel en bestaat uit 
volgende teams:  

 Staf (diensthoofd + 3 teamcoördinatoren) 

 4 teams op de 1ste lijn van 7 à 8 maatschappelijk assistenten 

(2 teams actief in Brussel, en 2 teams in Vlaams-Brabant) 

 1 team op de 2e lijn  

(bestaande uit: een MDT, experten pensioenen, indicatiestellers) 

 
Wij zoeken een teamcoördinator voor de 1ste-lijn, die onze 2 teams op Vlaams-Brabant 

aanstuurt.  

Je werkt voornamelijk van op de hoofdzetel in Brussel (telewerk en punctueel werken vanuit 

ons kantoor in Leuven zijn mogelijk).  

Je stuurt 2 teams aan die voornamelijk actief zijn op de volgende vlakken: 

- Informatie en advies geven aan hulpvragers. 

- Directe hulp en ondersteuning bieden om rechten te openen of hulp in te 

schakelen. 

- Begeleidingstrajecten aangaan (bv. bij complexe thuiszorg-situaties, psycho-

sociale ondersteuning, multi-problem-situaties). 

- Pro-actieve benadering van personen met een (vermoeden van) zorg-

afhankelijkheid. 

- Doorverwijzing naar verdere hulpverlening. 
Functie:  

 Je geeft leiding aan & coördineert twee teams die werken als 'Dienst Maatschappelijk 
Werk van het ziekenfonds' in Vlaams-Brabant. Je ondersteunt hen in hun dagelijkse 
werking en organiseert functionerings- en evaluatiegesprekken met deze 
medewerkers 

 Je volgt de relevante wetgeving en de evoluties in de sector op, organiseert en leidt 
teamvergaderingen, fungeert als contactpersoon bij vragen en problemen, je staat in 
voor hun (permanente) vorming 

 
 

 

 



 

 Je ondersteunt het diensthoofd bij het beleid, het beheer en de organisatie van de 
dienst DMW (personeelsbeheer, opvolgen van statistieken, verbetering procedures, 
opstellen van documenten, behandeling van klachten …) en je volgt projecten op die 
de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren 

 Je neemt deel aan overlegmomenten en werkgroepen (intern én extern) en bouwt 
een netwerk uit van partners op het terrein.  

 Je neemt een signaalfunctie op naar het diensthoofd en werkt mee aan nieuwe 
initiatieven 

 
 
Profiel: 

 Bachelor-of masterdiploma in een mens-wetenschappelijke richting, bij voorkeur het 
diploma maatschappelijk assistent, 

 Minstens 5 jaar relevante ervaring in de sociale sector, 

 Goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk, 

 Ervaring in het aansturen van medewerkers en het geven van vormingen zijn grote 
troeven, een goede kennis van de sociale wetgeving en sociale kaart zijn pluspunten. 

 

 
Vaardigheden: 

 Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken 

 Je kan goed plannen en organiseren 

 Je bent dynamisch, oplossingsgericht en neemt graag initiatief 

 Je bent in staat om een grondige kennis op te bouwen  

 Je kan spreken voor een publiek en weet de materie op een gestructureerde wijze 
over te brengen 

 Je kan zelfstandig werken, maar ook in een teamverband 

 Je bent flexibel 

 Je bent discreet, integer en diplomatisch en beschikt over een grote luisterbereidheid 

 Je bent administratief vaardig 

 Je kan vlot overweg met MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs type B 
 
 
Wij bieden een contract van onbepaalde duur met een marktconform loon, aangevuld met 
o.a. een 35-uren week, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 13de maand, 
tussenkomst woon-wegverkeer en een tewerkstelling in een gezonde organisatie met een 
aangenaam arbeidsklimaat.  
 
 
Interesse? 

Richt uw kandidatuur met C.V en motivatiebrief aan sociale_dienst.bra@solidaris.be met de 

referentie “Teamco”. 

 

Voor info over de activiteiten van de sociale dienst, raadpleeg onze website: 
 https://www.solidaris-brabant.be/nl/sociale-dienst 

https://www.solidaris-brabant.be/nl/sociale-dienst

