
 

YUNECO, het Jeugdnet GG Vlaams-Brabant  
zoekt een zorgcoördinator mobiele teams Crisis & Care 

regio Halle/Vilvoorde – 0.5vte 
 
 
Functieomschrijving  
YUNECO zoekt een deeltijds teamcoördinator voor de mobiele teams YUNECO crisis en 
YUNECO care 0.5vte. Hij/zij zal instaan voor de operationele sturing en inhoudelijke 
ondersteuning van de dagelijkse werking van de mobiele teams en medewerkers binnen 
YUNECO.   
Het netwerk YUNECO (1) is een samenwerkingsverband tussen vele actoren in de jeugdhulp, 
dat zorgprogramma’s GG aanstuurt met medewerkers uit verschillende organisaties.  
 

• Coördineren van de mobiele teams 

• Sturing geven aan de teams, in nauwe afstemming met de netwerkkinderpsychiater 

• Ondersteunen van de medewerkers in de uitvoering van hun opdracht en 
bevorderen van de teaminteractie 

• Organiseren van teambuilding en vorming voor de teams 

• Motiveren en enthousiasmeren van de medewerkers zodat zij op basis van hun 
vaardigheden gezamenlijk verantwoordelijkheden opnemen in de interne en externe 
organisatie van het team 

• Administratieve taken opnemen als : planning uurroosters en permanenties 

• Aanspreekpunt zijn voor de operationele coördinator inzake afwezigheden, 
vormingen, praktische afspraken 

• Expliciteren van de teamafspraken, regels en procedures (via bv. opvolging 
draaiboeken) in verbinding met de je collega-coördinator 

• Opvolgen van de verschillende activiteiten en opmaken van activiteiten rapporten 
van de werkingen 

• Opvolgen van het elektronisch patiëntendossier 

• Dit alles onder leiding van de netwerkkinderpsychiater 
 

Functieprofiel per medewerker 

• Je hebt een basisdiploma als bachelor of master in menswetenschappen 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in en kennis van een psychotherapeutisch denkkader 

• Je hebt bij voorkeur ervaring en deskundigheid in het coördineren van een teamwerking 

• Je hebt ervaring in de Geestelijke Gezondheid en/of aanverwante sectoren 

• Je hebt sterke computervaardigheden (oa. Excell)  

• Je wenst te werken in het werkingsgebied Halle/Vilvoorde 
 

Competenties 

• Je hebt sterke organisatorische kwaliteiten 

• Je bent gedreven, flexibel en integer 



• Je hebt een heldere communicatiestijl en werkt verbindend 

• Je kan goed samenwerken met anderen  
 
Als teamcoördinator werk je nauw samen met de kinder- en jeugdpsychiater, die de teams 
inhoudelijk aansturen, met de operationele coördiantor, met je collega’s in Leuven-Hageland 
en de netwerkcoördinatoren van YUNECO. 
 
Voor verdere inlichtingen en inzenden van uw kandidatuur kan je contact nemen met 
Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren: 
marina.danckaerts@uzleuven.be en ann.vanderspeeten@yuneco.be  
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