
1 
 

Spontane sollicitatie : Begeleider (m/v/x)  
 

Als begeleider binnen onze dynamische sociale onderneming ondersteun je onze klanten, mensen 
met een beperking.  Binnen het landschap van Persoonsvolgende Financiering (PVF) en Rechtstreeks 
Toegankelijke hulp (RTH) stel jij je als begeleider creatief open voor alle vragen, dromen en ideeën 
van deze klanten en hun netwerk.  Als begeleider implementeer je onze visie dat mensen met een 
beperking kunnen kiezen voor een onafhankelijk leven en de manier waarop zij dit willen 
organiseren. 

Je onderzoekt samen mogelijke oplossingen voor vragen die zich situeren op alle levensdomeinen. Je 
neemt meerdere rollen aan.  Afhankelijk van de vraag kan je informant zijn, adviseur, coach, 
ondernemer, vertaler, buddy of bemiddelaar.  Je vervult die rol bij de klant thuis, op locatie, 
telefonisch of online of op één van onze regionale contactpunten waar meerdere diensten samen 
een huisvesting delen. 

Daarnaast ben je ook een netwerker.  Om aan de brede waaier van ondersteuningsvragen tegemoet 
te komen, bouw jij mee aan de verbreding van ons platform dat is samengesteld uit projecten, 
organisaties, diensten, verenigingen en regionale teams om zo de klant in verbinding te brengen met 
zijn buurt.   

Jouw taken als begeleider: 

- In eerste instantie doe je er alles aan om de klant zijn purpose in life en dromen te realiseren. 
- Je gaat hiervoor samen met de klanten op weg en doet alles om deze dromen te realiseren 
- Je zoekt naar concrete oplossingen voor hun vragen.  
- Je ondersteunt de klanten in hun communicatie met de buitenwereld en komt op voor hun 

rechten.  
- Je neemt initiatieven om de klantrelaties te optimaliseren.  
- Je maakt deel uit van een zelfsturende bubbel van 2 of 3 collega-begeleiders en je werkt 

samen met andere bubbels binnen een afgebakend gebied.  
- Binnen je bubbel regel je de verdeling van de klanten, opvolging bij ziekte, bespreking van de 

knelpuntdossiers, bekendmaking in de streek, etc.  
- Je rapporteert schriftelijk in het digitale klantdossier en mondeling aan je team over de 

geboden ondersteuning.  
- Je ‘verkoopt’ mobilant in je regio. Als een echte ambassadeur draagt je de waarden en de 

identiteit van mobilant uit.  
- Je werkt actief mee aan de uitbouw van een netwerk in je regio en je zoekt mee naar 

partners voor het platform.  

 

Je profiel:  

- Bij de klant sta je er alleen voor. Stevig op je benen staan is een must.  
- Maar je bent geen lonely rider. Jouw directe collega’s zijn je belangrijkste bron van 

ondersteuning. Teamspirit, er zijn voor elkaar en daartoe bijdragen, is belangrijk.  
- Je denkt ‘out of the box’. Je zoekt creatief en innovatief naar oplossingen.  
- Je erkent de context van een klant als deskundig en je werkt met hen samen.  
- Je bent een krak in netwerken en weet de klant te verbinden met zijn buurt.  
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- Je wordt gedreven door een passie voor een echte inclusieve samenleving.  
- Je bent behept met een ondernemingsgeest, je ziet eerder opportuniteiten dan obstakels.  
- Je gelooft in persoonsvolgende financiering in die zin dat het kansen biedt aan mensen om 

eigen keuzes te maken.  
- Je staat met twee benen in het leven, complexe situaties schrikken je niet af.  
- Je ziet de mens achter de beperking en gaat op zoek naar zijn talenten en mogelijkheden.  
- Je staat open voor alle mensen ongeacht hun afkomst of geloof of kwetsbaarheden.   
- Je bent een organisator en kan het overzicht bewaren in alle facetten van een begeleiding.  
- Je durft jezelf kwetsbaar op te stellen en je verwelkomt feedback.  
- Je hebt inzicht in de sociale kaart en in de organisatie van de sector voor mensen met een 

beperking.  
- Je bent punctueel in administratie en je kan vlot om met een computer.  

 

Lijkt deze job iets voor jou? Nog even checken:  

- Beschik je over een diploma in een sociale richting? 
- Beschik je over een diploma buiten de sociale sector en denk je een meerwaarde te kunnen 

zijn voor de klanten en voor mobilant? 
- Ben je bereid tot avond- en weekendwerk? 
- Kan je een uittreksel uit het strafregister Model 2 voorleggen? 
- Ben je bereid tot bijscholing?  
- Naast Nederlands vlot een tweede taal beheersen zoals Engels, Frans, Berbers, Marokkaans, 

Turks of de Vlaamse Gebarentaal, kan in je voordeel spelen. 
- Het enagement om je de Vlaamse Gebarentaal eigen te maken (extern of via interne 

vorming) kan een belangrijke troef zijn.  
- Afhankelijk van de regio waarin je zal werken is de beschikking over een rijbewijs B en een 

eigen wagen een must.  

 

Verloning? 

- Mobilant valt onder PC 319.01. Maximale verloning bachelor/A1. 
- Anciënniteit binnen de hulpverlening wordt in rekening gebracht.  

 

Voordelen?  

- Een loon: volgens het barema van ons paritair comité 319.01. Anciënniteit binnen de 
hulpverlening wordt in rekening gebracht.  

- Autonomie: 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. 
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- 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. 
- Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. 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 

 

Na een positieve evaluatie wordt jouw kandidatuur gedurende 2 jaar opgenomen in een 
wervingsreserve.  We informeren je als eerste wanneer er een passende vacature vrijkomt. Oh ja, 
Mobilant werft aan op basis van jouw competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 
religie of handicap. 

Contactpersoon: Wouter Vanhove 0474 03 66 51. Meer info www.mobilant.be  

Mail je CV en motivatiebrief naar hr@mobilant.be.  


