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Datum vacature: 25/05/2022  

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

nietaangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 

individuele begeleiding aan.  
  
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 

waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een:    
  

TEAMVERANTWOORDELIJKE HUIS 11-12  

DE BOSKANT (ZWALM)  

  

Functieomschrijving  
Het team van huizen 11 en 12 ondersteunt  17 cliënten met een matig tot diep verstandelijke 
beperking. De cliënten  hebben allen een bijzondere bijkomende ondersteuningsnood op vlak van 
verzorging. Het team bestaat uit 12 medewerkers. Om dit team te ondersteunen, zoeken we een 
meewerkende teamverantwoordelijke.  
 
Deze teamverantwoordelijke wordt twee dagen per week vrijgesteld om de leidinggevende taken op 
te nemen. Daarnaast staat de teamverantwoordelijke mee in voor de begeleiding en ondersteuning 
van cliënten. Zo houdt de teamverantwoordelijke voldoende voeling en contact met cliënten en de 
dagelijkse werking.   
 
Je kan jezelf vinden in deze omschrijving:  

 Je biedt zorg op maat: je bouwt met je teamleden aan een werking op maat van de cliënt. Je kan 
verzorgende taken beleven als een kwaliteitsvol moment voor de cliënt. Je ondersteunt de cliënt 
bij de dagdagelijkse activiteiten. Je helpt mee om de kwaliteit van leven van de cliënt te 
bevorderen. Dit doe je door de doelen van het handelingsplan na te streven. Je observeert, 
registreert en rapporteert correct.  

 Je laat iedere cliënt optimaal aan bod komen: je werkt vanuit de stem van de cliënt en je gaat 
daarvoor op zoek naar de juiste begeleidingsstijl.  

 Je ondersteunt het sociaal netwerk: je helpt cliënten bij het uitbouwen van hun sociale contacten. 
Je verzorgt informele ontmoetingsmomenten met personen uit hun netwerk.  Het netwerk van de 
cliënt is een gesprekspartner bij de ondersteuning van de cliënt. 

 Je voelt de groepsdynamieken aan en intervenieert waar nodig.  
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 Naast de opdracht als woonbegeleider heeft de teamverantwoordelijke een specifieke opdracht: 
o Je coördineert de taken en verantwoordelijkheden van het team. 

o Je zorgt voor een optimale samenwerking in het team en met de omringende diensten met  

het oog op het ondersteunen van de levenskwaliteit van de cliënten, vertrekkend vanuit de 

visie en het beleid van de organisatie.  

o Jouw communicatie is coachend.  Je zet in en je versterkt de talenten van je individuele 

collega’s.  

o Je coördineert de administratie van jouw afdeling. Uurroosters, verlofaanvragen, 

afwezigheden en vervangingen worden in het team geregeld.  Jij neemt de 

eindbeslissingen.    

o Als leidinggevende houdt de teamverantwoordelijke het evenwicht tussen participatie van 

medewerkers enerzijds en sturing geven anderzijds.  

Plaats tewerkstelling  

Vestiging Zwalm (Beerlegem), Kasteeldreef 2  

 

Profiel  

 Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie. Interne medewerkers met een A2 diploma 

komen ook in aanmerking. Je bent bereid jouw coachende vaardigheden verder te verdiepen.   

 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 werkt altijd vanuit een 

basishouding van respect voor de cliënt.   

 Je ziet de veranderingen in de sector en in de maatschappij en kan ertoe bijdragen dat deze 

doorsijpelen in de werking.   

 In dialoog gaan is jouw tweede natuur:   

o Je bent gemakkelijk aanspreekbaar. 

o Vanuit een open grondhouding ga je in dialoog. Je moedigt dit ook aan bij 

je medewerkers.   

o Je werkt verbindend. Niet alleen binnen je team, maar ook naar andere 

teams en de omringende diensten toe.   

 Je bent positief en enthousiast ingesteld.   

 Je bent integer: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. 
 

Aanbod  

 We bieden een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

 De verloning gebeurt op basis van het sectoraal barema van hoofdopvoeder. Ben je een interne 

kandidaat en heb je een A2-diploma, dan worden de voorwaarden besproken tijdens de 

selectieprocedure. 

 De nieuwe teamverantwoordelijke kan onmiddellijk starten.   

 Je komt terecht in een ervaren en dynamisch team. Je wordt ondersteund door een ortho, een 

maatschappelijk werker en je clusterverantwoordelijke. 

 Je krijgt diverse mogelijkheden op vlak van ontwikkeling en vorming.   
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Informatie  

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Karoline Waterloos, 

clusterverantwoordelijke via 055/33 96 96 of karoline.waterloos@vzwdebolster.be.  

 

Diversiteit  

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.  

 

Interesse?  

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website www.vzwdebolster.be of per 

e-mail vacatures@vzwdebolster.be 


