
 
 

Het psychosociaal Ambulant revalidatiecentrum is op 
zoek naar een  
 

Arbeidscoach (1 VTE) 
 
Parcoer is een ambulant psychosociaal revalidatiecentrum in het Netwerk Geestelijke Gezondheid 

Aalst Dendermonde Sint-Niklaas. Het revalidatiecentrum biedt therapieën en trainingen aan die 

psychische belemmeringen verminderen en psychosociale vaardigheden en competenties 

ontwikkelen om als individu beter te functioneren in de maatschappij. 

Het multidisciplinair team van begeleidt mensen met een psychiatrische diagnose gedurende een 

intensief traject van een jaar. Doel is om duurzame resultaten te bereiken op het vlak van 

beroepsactiviteiten, persoonlijke autonomie en wonen. Uitgangspunten zijn herstelgericht en 

participatief werken. 

Opdracht: 
Arbeidscoaching is een hulpverleningsvorm, waarbij de klemtoon ligt op de ‘zorg rond de arbeid’: 
zowel krachten versterken als het aanpakken van de belemmeringen in het arbeidstraject; dit kan 
zowel om trajectbegeleiding als om loopbaanbegeleiding gaan. 
De arbeidscoach: 
 - is de ondersteuner in de cliënt zijn/haar individuele vraag rond ‘arbeid’. Samen met de cliënt 
worden de (rand) voorwaarden gecreëerd en onderhouden. In samenspraak met de cliënt worden zo 
mogelijke individuele veranderingsprocessen op gang gebracht richting ‘arbeid’. 
 - is niet verbonden met andere arbeidsbegeleidingsdiensten zoals (VDAB, GTB, …); er wordt wel 
waar nodig en op maat samen gewerkt met deze diensten. 
   

Trajectbegeleiding: 
Gedurende de trajectbegeleiding zal de arbeidscoach voor de cliënt een ruggensteun en rode 
draad zijn in de zoektocht naar een job. Deze begeleiding wordt afgestemd op de individuele 
hulpvraag van de cliënt en kan verschillende vormen aannemen: 
 - begeleiden van de cliënt naar de juiste arbeidsbegeleidingsdiensten 
 - organiseren van eventuele voortrajecten (bv. vrijwilligerswerk…) 
 - bewaken van het stappenplan en doelbepaling 
 - oriëntatie: uitdieping van de arbeidsvraag 
 
Loopbaanbegeleiding: 
De loopbaanbegeleidingen worden gerealiseerd tijdens de periode dat de cliënt (opnieuw) 
arbeidsactief is. 

 



Profiel: 

• Je hebt een bachelor bij voorkeur in de ergotherapie of sociaal werk 

• Je kiest voor herstelgericht, verbindend en emancipatorisch werk 

• Je hebt een duidelijke affiniteit met het krachtgericht werken. 

• Je hebt kennis/ervaring met psychiatrische/psycho-sociale problematiek. 

• Je bent geïnteresseerd in de wisselwerking tussen werk, geestelijke gezondheidszorg en welzijn 

en in de actuele maatschappelijke tendensen op dat Je hebt zicht op de regionale voorzieningen 

welzijn, geestelijke gezondheidszorg en werkbegeleiding 

• Je hebt zicht op de regionale voorzieningen welzijn, geestelijke gezondheidszorg en 

werkbegeleiding 

• Je houdt van pionieren en ontwikkelingsgericht werken. 

• Zin voor samenwerken kenmerkt je natuurlijke stijl. 

• Je werkattitude is flexibel en disciplineoverstijgend. 

• Je hebt een pragmatische geest, je bent zowel denk- en doelgericht. 

• Je basishulpverleningsvaardigheden en maturiteit zijn zeer toereikend. 

• Je vindt voldoening in zowel individueel als groepsmatig werk. 

• Je therapeutische houding getuigt van bezieling en doelgerichtheid. 

• Je bent contactvaardig en bemiddelend 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B  

 

Aanbod 

Voltijds (38u/week) 

Tewerkstelling in Dendermonde  

Verloning volgens de barema’s van IFIC  

 

Solliciteren  

Stuur je sollicitatiebrief vergezeld van je curriculum vitae voor 4 november 2019 naar 

Maja.Coppens@parcoer.be.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 15 november. 

  


