
 

 

 

 

 

 

 

Ben jij van nature een persoon die orde brengt in chaos? Is het een talent van jou 

om administratieve processen te organiseren, te structureren en te 

documenteren?  Denk, werk en adviseer jij in termen van mogelijkheden? Zou je 

altijd wel alles in Excellijsten willen opvolgen?  Zorg jij graag voor systematiek, 

overzichtelijke schema’s, duidelijke afspraken en rapportering? Heb je een hart 

voor cliëntadministratie? Kan je wetgeving vertalen in praktische checklists? 

Herken je jezelf in onze visie?  

Dan kan jij misschien onze nieuwe collega worden!  

 

 

 
 
 
 
Jouw opdracht 
 

✓ Je zorgt voor een cliëntadministratie die correct en transparant is en documenteert beslissingen/keuzes . 

✓ Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen in- en extern inzake cliëntfacturatie en neemt de nodige acties 

om pro-actief te communiceren en te informeren. 

✓ Je volgt alle relevante wetgeving op en vertaalt deze in de administratieve cliëntgebonden processen van 

intake tot en met uitstroom.   

✓ Je gebruikt optimaal alle MS office pakketten en in het bijzonder EXCEL.  

✓ Je gebruikt eCQare (cliëntsysteem) en de GIR (VAPH) om rapportages te realiseren voor zowel beleid, interne 

opvolging als voor verduidelijkingen naar gebruikers.  

✓ Je neemt actief deel aan alle relevante overlegorganen binnen KOCA en in het  bijzonder van Trajectregie. 

✓ Je zorgt, in overleg met de betrokken leidinggevenden, voor de nodige vorming of opleidingen van de 

medewerkers van KOCA.  

✓ Je schoolt je permanent bij, zodat de ingebrachte kennis en vooral de procedures en prijzen actueel zijn voor 

KOCA.  

 

KOCA zoekt een 

Medewerker Cliëntadministratie Zorg  
Voltijds  



 

 

 

 

 
 
 

 
Jouw profiel 
 

✓ Je bent in het bezit van minimaal een bachelordiploma.  
✓ Je hebt bij voorkeur ervaring met cliëntadministratie  en een aantoonbare affiniteit met de 

zorgsector. 
✓ Je kan je volledig vinden in de visie en missie van KOCA en ondersteunt deze in jouw handelen: 

▪ Je bent een samenwerker. In KOCA doen we de dingen samen.   
▪ Je denkt in mogelijkheden en hebt een positieve ingesteldheid. In KOCA willen we 

vooruit.  
▪ Je handelt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. In KOCA dragen we samen zorg 

voor het geheel. 
✓ Stresserende deadlines of situaties? Jij houdt het hoofd koel. 
✓ Je werk organiseren en een planning opmaken en opvolgen is een fluitje van een cent. 
✓ Complexe wet- en regelgeving krijg je ontrafeld en overzichtelijk weergegeven. 
✓ Problemen behandel je als uitdagingen die een oplossing kunnen en zullen krijgen  

 
 
Jouw winst 
Een job die helemaal bij jou past 
Een boeiende opdracht waarin je mee zorgt voor de bedrijfscontinuïteit en voor alle betrokkenen verschil 
kan maken   
Een voltijds contract – onbepaalde duur  
Deel uitmaken van het team Trajectregie 
De mogelijkheid tot telewerk (1dag/week) 
 

 

Is dit iets voor jou? Aarzel niet om je sollicitatiebrief en CV te bezorgen 
aan talent@koca.be met vermelding van ‘selectie CAZ’ voor 12 januari 

‘21. Bijkomende info wordt graag bezorgd na een mailtje met uw 
telefoonnummer t.a.v. caroline.vandamme@koca.be.  
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