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Datum vacature: 08/04/2022 

 

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of 

een niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, 

woonondersteuning en individuele begeleiding aan. 

 
 

MEEWERKENDE TEAMVERANTWOORDELIJKE   
LEEFGROEP GEDRAGS- EN EMOTIONELE ONDERSTEUNING  

ZWALM 
 

Wat doe je?  
Je werkt in 2 huizen waar 16 volwassenen met een ernstige tot licht verstandelijke beperking en een 

bijkomende ondersteuningsnood op vlak van gedrags- en/of emotionele problematiek wonen. Als 

teamverantwoordelijke coach je een team van een 10-tal collega’s en neem je samen met je collega’s 

de begeleiding van de cliënten op. Binnen de cluster ges werk je samen met een collega-

teamverantwoordelijke, maatschappelijk werker, ortho en clusterverantwoordelijke.  

Op dinsdag en donderdag ben je vrijgesteld om je leidinggevende taken op te nemen. De werkuren 

liggen tussen 7u30-21u30 en er is een vaste vrije dag voorzien op woensdag (of een andere dag in 

overleg).  

Je voornaamste activiteiten zijn de volgende:   

 Je gaat door tot de neuzen in dezelfde richting staat. Je praat met je collega’s, onder het 

werken, maar ook tijdens evaluatie- en afstemmingsgesprekken. Je bespreekt de 

opdracht van het team tijdens vergaderingen waarin je iedereen betrekt.   

 Jouw communicatie is coachend. Je luister, je spreekt, je vraagt door. Al vragend versterk 

je de talenten van de individuele collega’s en verbind je hen tot een hecht team.   

 Je bouwt een brug tussen de doelstellingen van jouw team en de visie van de grotere 

organisatie. Je ziet wat je in de praktijk moet doen om de doelen te realiseren.   

 Je coördineert de administratie van jouw afdeling. Uurroosters, verloven, afwezigheden 

en vervangingen worden in het team geregeld. Jij houdt een oogje in het zeil.   
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Waar werk je?  
Vestiging Zwalm, Kasteeldreef 2 in Beerlegem (Gaverkant) 
 

Wie ben je?  

 Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie of een gelijkwaardig diploma in de 
sociale sector.  

 Je hebt ervaring met het werken met bijzondere doelgroepen. Bij voorkeur gaat dit om 
ervaring met mensen met een verstandelijke beperking. Werk je momenteel in een andere 
sector binnen het welzijnslandschap, dan is jouw kandidatuur evenzeer welkom.  

 Je hebt een warm hart voor mensen: voor de cliënten en de medewerkers 

 Jouw voornaamste competenties bestaan uit dit rijtje:  
o Je kan afwegen tussen empathisch luisteren en sturen  
o Je bent flexibel in jouw denken en in begeleidingsmomenten. Waar nodig kan je ook 

afgrenzen. 
o Je werkt verbindend : samenwerken en overleg met anderen staan centraal. 
o Je beschikt over een rustig doorzettingsvermogen. 
o Je bent een talent in plannen en organiseren.  
o Coachen is je tweede natuur.  

 Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid vervoer voor cliënten te doen met de eigen 
wagen.  

 

Wat bieden we?  

 Een voltijds contract van onbepaalde duur, startdatum in onderling overleg  

 Verloning op basis van de barema’s van PC 319.01 

 Toffe collega’s, een leuke sfeer, een ondersteunend begeleidingsteam 

 Vormingsmogelijkheden, steun in je groei als leidinggevende  

 Een groene omgeving, geen file, wel fietsvergoeding  

 Personeelsvoordelen: hospitalisatieverzekering bij DKV, maaltijden aan democratische 
prijzen, toegang tot het voordelenplatform Ekivita van Edenred, …  
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Wil je meer weten?  
Bel of mail Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke via:  055/33 96 96 of 

inkie.decnuydt@vzwdebolster.be. Deze vacature staat open voor interne en externe kandidaten.  

Wil je voorafgaand aan je sollicitatie even de sfeer proeven? We maken graag tijd voor je vrij in 

een online gesprek via ZOOM. Contacteer Inkie voor een korte babbel waarin je een antwoord 

krijgt op jouw vragen.  

Past de job bij jou?  

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Heb je interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website 
www.vzwdebolster.be/vacatures of via e-mail : vacatures@vzwdebolster.be.

mailto:inkie.decnuydt@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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