
                            
 

heeft een voltijdse vacature voor een 
  

 

Indicatiesteller zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (m/v/x) 
Regio Antwerpen 

 
 
 

• Job beschrijving : 
Als medewerker van de Dienst Maatschappelijk Werk sta je in voor de indicatiestellingen in het kader 
van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Je schaalt de zorgbehoefte van personen met een 
verminderde zelfredzaamheid in tijdens huisbezoeken en objectiveert deze aanvragen aan de hand van 
de vooropgestelde inschalingsinstrumenten (BelRAI-screener of de Belfoto).  
 
Hiernaast bied je correcte informatie en dienstverlening aan om te komen tot een integraal 
hulpverleningsaanbod. Hiervoor werk je nauw samen met de collega maatschappelijk werkers van de 
Dienst Maatschappelijk Werk. 

 

• Diploma – ervaring : 
Je bent in het bezit van minimaal een bachelor diploma, bij voorkeur studiegebied sociaal-agogisch 
werk, ergotherapie, verpleegkundige, orthopedagogie, toegepaste psychologie of 
gezinswetenschappen. Relevante werkervaring is een pluspunt maar geen must. 

 

• Profiel : 
o zeer goed beslagen zijn in gesprekstechnieken; 
o bereid zijn om andere wetgeving eigen te maken en toe te passen in de praktijk; 
o administratief nauwkeurig kunnen werken; 
o een correcte en vlotte pen hanteren; 
o kunnen werken met een deadline; 
o zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 
o sociaalvaardig zijn; 
o verantwoordelijkheidszin hebben en initiatief durven nemen; 
o organisatietalent; 
o beschikken over een rijbewijs B en een wagen aangezien huisbezoeken eigen zijn aan de 

functie.  
o Basiskennis Frans is aangewezen.  

 

• Jobinfo : 
Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (36u/week), werktijdregeling in functie van de 
beoogde dienstverlening, marktconforme verloning en een interessant pakket extralegale voordelen. 
Opleiding en permanente vorming worden voorzien. 
 

Heb je interesse in deze functie en wil je de uitdaging aangaan? 
Bezorg dan jouw sollicitatiebrief  en curriculum vitae aan: 

 

LM Plus 
Jos Notermans 

Directeur Personeelszaken 
Geraetsstraat 20 | 3500 Hasselt 

e-mail: vacature@LMPlus.be 

 
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Yves Plessers, Coördinator DMW – 
011/70.53.32 of Yves.Plessers@lmplus.be  
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