
Vacature: Coördinator Hersenletsel Lijn 

Wil jij graag het verschil maken voor mensen met een niet-aangeboren 

hersenletsel? Zoek je een zinvolle job waar je jouw organisatietalent kan 

combineren met je ‘people-skills’? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

Voor de opstart en uitwerking van de ‘Hersenletsel Lijn’ zijn wij op zoek naar een gedreven 

coördinator. 

Wat is de Hersenletsel Lijn? 

De Hersenletsel Lijn wil elke persoon met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zijn naasten zo 

vroeg mogelijk op weg te helpen naar de juiste begeleiding en zorg, en bij te staan wanneer 

gespecialiseerde zorg (terug) nodig is. Daartoe coördineert de Hersenletsel Liga de Hersenletsel Lijn  

samen met 14 zorg-aanbieders doorheen Vlaanderen.  

De Hersenletsel Lijn is laagdrempelig en elke werkdag bereikbaar. 

Als  coördinator  start je mee de Hersenletsel Lijn op. Samen met een klein team coach en informeer 

je alle deelnemers aan de Hersenletsel Lijn. Je coördineert de samenwerking tussen de 14 

zorgaanbieders. De vragen van personen met NAH en hun omgeving beantwoord je soms zelf, of 

stuur je door naar de leden in het team met de specifieke expertise.  

 

Samen met de projectmanager en het dagelijks bestuur sta je in voor de overlegmomenten, de 

vorming, de opvolging en de rapportering van het project naar het VAPH en de verschillende 

stakeholders toe. 

 

Wie zoeken wij? 
 Diploma in de sociale of gezondheidssector, of gelijkwaardig door ervaring. 
 Ervaring met en kennis over NAH is een groot pluspunt. 
 Je bent een geboren netwerker en vlotte communicator. 
 Je bent flexibel, klantvriendelijk en oplossingsgericht. 
 Je werkt zelfstandig en goed georganiseerd. 
 Je werkt hoofdzakelijk van thuis uit 
 Je hebt een eigen wagen en bent bereid om je te verplaatsen naar de zorg-aanbieders 

doorheen Vlaanderen. 
 

Wat zijn jouw taken als coördinator Hersenletsel Lijn? 
 Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle partners in dit project. 
 In de opstartfase coach je de medewerkers en partners. 
 Concrete vragen van personen met NAH beantwoord je zelf, andere verwijs je door naar 

team-leden met de specifieke expertise. 
 Je houdt regelmatig contact met alle partners, volgt op en stuurt bij waar nodig. 

 

Wat bieden wij? 
 Deeltijds contract (50 à 70%, te overleggen) van bepaalde duur (met mogelijkheid tot 

verlenging). 



 Thuiswerk mits de nodige verplaatsingen. Wij vragen van jou flexibiliteit, uiteraard bieden 
wij jou dat ook! 

 Verloning gebaseerd op ervaring + onkostenvergoeding. 
 Een enthousiast team van gedreven vrijwilligers en project-partners. 
 Meer info over wie we zijn en wat we doen, lees je op www.hersenletselliga.be. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Stuur dan als de bliksem jouw CV en motivatiebrief naar vacature@hersenletselliga.be 
 

http://www.hersenletselliga.be/
mailto:vacature@hersenletselliga.be

