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MOBILANT

Mobilant vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele 
begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt 
hen in het dagdagelijkse leven problemen overwinnen en vertrekt vanuit de 
vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. Mobilant
wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren.



ONZE KERNWAARDE TYPE ORGANISATIE

Vanuit onze kernwaarde en het type organisatie kijken we naar de wereld en hebben we een droom. 
Om die droom te realiseren geven we onszelf een opdracht, onze purpose.

We geloven 100% dat 
mensen autonoom, 

onafhankelijk en zelfstandig 
kunnen leven. We 

ondersteunen onze klanten om 
deze autonomie te kunnen 
bereiken door een netwerk 
rond hen te bouwen dat in 

verbinding staat met elkaar. 

We willen geen grote 
organisatie worden, wel 

een groot platform om nog 
beter klanten te kunnen 

helpen.

Een visie op de toekomst 
die we graag willen zien.

ons bestaansrecht, onze 
opdracht definiëren en 
waar maken. samen met 
anderen. zo gebruiken 
we ons volle potentieel

autonomie in 
verbondenheid

een sociale 
onderneming 

een wereld waarin 
iedereen zich begrepen 

en omringd voelt

een platform bieden 
aan mensen met een 

beperking om vorm te 
geven aan hun doelen 

en dromen

ONZE DROOM ONZE PURPOSE



WAARDENHUIS MOBILANT

KLANTGERICHT 
SAMENWERKEN

WELBEVINDEN ONDERNEMEND VOORUITSTREVEND 

Het vertrekpunt is de 
klant en zijn context. 

Vanuit een open 
geest gaan we samen 
op zoek naar de best 
mogelijke oplossingen 
en samenwerkingen 
om aan de gestelde 
doelen en dromen 

van de klant te 
voldoen. 

Zowel het 
welbevinden van de 

klant als van de 
medewerkers staan 
voorop. Beide gaan 
hand in hand. We 

denken hierbij aan het 
persoonlijke, het 

psychische, het fysieke 
en het materiële 

welzijn. 

De drive om 
opportuniteiten te zien 
en nieuwe uitdagingen 

aan te gaan om zo 
toegevoegde waarde 
te creëren voor onze 
klanten, partners en 

het mobilantplatform. 

We gebruiken nieuwe 
inzichten en 

technieken. We staan 
open, experimenteren 
en pikken in wanneer 

er nieuwe 
mogelijkheden zijn. 

We durven buiten de 
lijntjes te kleuren.

klantgericht 
samenwerken

ondernemend vooruitstrevend

welbevinden

autonomie in 
verbondenheid 



we geven steeds een 2de kans

meer is niet altijd beter; we 
streven naar beter

nooit in gevaar brengen van 
medewerkers

nooit beloven dat we iets nooit 
gaan doen

geld of punten op; we bekijken 
het persoon per persoon

we zijn partij-politiek neutraal

we kijken door de ogen van 
onze klanten

we verdedigen onze klanten 
we zijn de stem en de 

megafoon
we pretenderen niet dat we 
weten wat goed is voor onze 

klanten

we zijn niet tegen, maar voor 
dingen

mobilant ethische principes publieke stem mobilant



TOEN BIJ MOBILANT

FOCUS Pensioen Purpose

NODIG Goede baas Geweldige collega’s 

PLANNING Bedrijf bepaalt Jij bepaalt

WERKPLAATS Bureau Waar dan ook 

LOOPBAAN Hele carrière We zien wel

HOE WE BIJ MOBILANT KIJKEN NAAR WERK



HOE WERKEN WIJ? 

Onze begeleiders werken per 2 of 3 in een 
bubbel.  Deze bubbels zijn zelfsturend: de manier 
waarop, waar en wanneer je aan zaken werkt, 
bepalen de bubbels zelf. 

We werken voornamelijk overdag.  Op vraag van 
de klant kan dit ook ‘s avonds. 



WANNEER JE START 

•Een onboardingstraject van 1 jaar: je krijgt niet enkel een onboardingsbrochure, je 
krijgt zelfs een heel traject dat gespreid wordt over een heel jaar.  Op die manier kan je 
rustig groeien in jouw functie. 

•Meter/Peter: Dit is iemand uit een ander team. Jij beslist zelf hoe vaak je hem/haar 
contacteert, niet omgekeerd. Heb jij behoefte aan een luisterend oor? Mooi, jouw 
meter/peter staat ongetwijfeld voor je klaar! 

•Vriendenboek: Om alle collega’s een beetje beter te leren kennen hebben wij een 
‘Mobilant vriendenboek’. Hierin leer je iedereen op een andere manier kennen. 

•Na 3, 6 en 12 maanden: een evolutiegesprek is een gesprek om stil te staan bij jouw 
eigen handelen. Het is geen klassiek evaluatiegesprek, maar je gaat zelf kijken waar jouw 
kracht ligt in het werk dat je doet en waar je nog in kan groeien. 



DAG 1

•Samen met manager welbevinden & HR Wouter overloop je jouw onboardingsprogramma. 

•Onze IT-verantwoordelijke Peter bezorgt jou jouw materiaal (Windows notebook, kaartlezer, 
laptoptas, muis, smartphone Android Samsung) en voorziet een korte introductie. 

•Je krijgt een rondleiding op de Plantijn van de interne preventieadviseur Hilde zodat je jouw 
job veilig kan uitoefenen. 

•Jouw bubbelpartner of team wordt uitgenodigd, je kan samen lunchen. 

•Je krijgt te horen wie jouw meter/peter is. 



ONS HOOFDKANTOOR “DE PLANTIN”

Onze hoofdzetel bevindt zich op de Plantin en Moretuslei 155 in Borgerhout.   



ONS HOOFDKANTOOR “DE PLANTIN”



ONZE CONTACTPUNTEN

Op verschillende plaatsen in onze
regio beschikken we over contactpunten. 
De klanten kunnen hier naar
begeleiders toe komen. Ook kan je
op de contactpunten jouw
administratie doen of een overleg
houden. 

Vlotter



PLEZIER BUITEN HET WERK 



Wij zijn Mobilanters!
Bij Mobilant zijn we niet tevreden met de middelmaat.  Bij ons werken Mobilanters! Een Mobilanter:

Werkt verbindend samen
Doet actief mee aan onze happy & open feedback-cultuur
Verbindt makkelijk met andere bubbels en projecten
Motiveert & stimuleert zichzelf en anderen vanuit positiviteit
Toont zich betrokken naast de functie en neemt deel aan 
werkgroepen, projecten,…

Werkt met goesting en passie
Krijgt energie van onze klanten, onze werking & onze werkplekken

Heeft oog voor zijn eigen welbevinden en dat van de klant
Werkt veilig

Staat achter de purpose en droom van Mobilant
Werkt waardengedreven

Leert om te groeien
Ontwikkelt voortdurend zijn competenties

Zet zijn talenten in bij interne of externe projecten
Heeft de wil om te groeien door actie 

(met vallen en opstaan)
Deelt kennis met anderen

Organiseert zich efficiënt
Is flexibel in het omgaan met bijna constante verandering

Werkt in kleine autonome bubbels obv productiviteit
Bouwt afwisseling in

Voelt zich thuis in het ‘nieuwe werken’
Doet niet alles alleen, maar brengt de netwerken tot actie

Is ondernemend
Neemt initiatief (intern ondernemerschap)
Is zeer klantgericht en zet onze klant centraal
Is flexibiliteit & werkt snel en efficiënt
Bouwt graag aan netwerken
Zelfredzaam
Doet net dat tikkeltje extra voor de klant

Is een expert in de job 
Presteert minimum 50% billable hours
Blinkt uit in de kennis rond alle beperkingen van klanten
Kent de wetgeving (VAPH, …)
Heeft kennis van de sociale kaart

autonomie in 
verbondenheid



• Een loon volgens het barema van ons paritair comité 319.01. Anciënniteit binnen de hulpverlening brengen we in rekening.
• Een grote autonomie in de planning van je werk, thuiswerk is mogelijk.
• Een mobiliteitsplan op maat: een combinatie van auto, fiets, openbaar vervoer, velo,..
• Je kan gebruik maken van een Cambio-auto voor jouw dienstverplaatsingen of voor privé-zaken.
• Je kan beschikken over een eigen (elektrische) dienstfiets ter beschikking die je ook privé kan inzetten.
• Een kilometervergoeding en een omniumverzekering: voor dienstritten bij gebruik van je eigen wagen of je eigen fiets.
• Een werklaptop met zeer veel opslagcapaciteit die je ook privé kan gebruiken.
• Een (hedendaagse) smartphone met voldoende data die je ook privé kan gebruiken.
• Een hospitalisatievergoeding (bij vast contract) met de mogelijkheid om gezinsleden voordelig aan te sluiten.
• Een leuke werksfeer in een middelgrote vzw waar verbinding met elkaar en welbevinden centraal staan.
• Vorming, opleiding en coaching om je skills aan te scherpen.
• De mogelijkheid om jouw talenten in te zetten in een eigen project voor onze klanten.
• We staan altijd open voor nieuwe initiatieven & ideeën. Of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt.
• Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent.
• Gratis toegang tot ons voordelenplatform op YOU-P

Interesse om bij ons te werken? Kijk dan op onze website en solliciteer! 

ONZE VOORDELEN OP EEN RIJ


