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Datum vacature: 10/11/2020  

 

Vzw De Bolster ondersteunt volwassen met een verstandelijke beperking en/of een niet-

aangeboren hersenletsel in wonen en dagbesteding.  

Alles wat we doen staat in het teken van de levenskwaliteit van de cliënten. De medewerkers zijn 

van grote waarde om dit te verwezenlijken. Daarom zetten we in op hun welbevinden én 

professionaliteit, zowel individueel als in teamverband. 

Wij willen de organisatie versterken met een:  

 

TEAMVERANTWOORDELIJKE in NAH RONSE 
WONEN – DAGCENTRUM – BESCHERMD WONEN 

 

Welke job hebben we voor jou in petto?  
De job van teamverantwoordelijke in Ronse spreekt jou aan omdat:  

- Je doorgaat tot de neuzen in dezelfde richting staan. Je praat met je collega’s, op de gang en 

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

opdracht van het team tijdens vergaderingen waarin je alle collega’s betrekt.   

- Je vertrekt steeds vanuit talenten. Je zet in op de groei van elke cliënt. Daarom activeer je  je 

collega’s vanuit hun krachten, want zo gaan ze vol passie aan de slag.  

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

jouw collega’s en verbind je hen tot een hecht team.  

- Je je afdeling inbedt in de visie van de grotere organisatie. Je bouwt een brug tussen de 

doelstellingen van het team enerzijds en de doelstellingen van de cluster en de organisatie 

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

- Je als een home manager de administratie van de afdeling coördineert.  Uurroosters, 

verloven, afwezigheden, vervangingen worden in het team geregeld. Jij houdt een oogje in 

het zeil.  

- Je de voeling met de werkvloer niet verliest. Je werkt mee zodat het leven en werken in de 

afdeling jou niet vreemd wordt. 1 à 2 dagen per week kan je je taken als 

teamverantwoordelijke opnemen.  

- Je zin hebt om iets nieuws te creëren. De functie van teamverantwoordelijke in deze 

afdeling is nieuw. Jij kan deze mee vorm geven.  
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Waarom ben jij de geschikte kandidaat?  
Je bent opvoeder op niveau graduaat of bachelor. Als je al met mensen met een niet-aangeboren 

hersenletsel gewerkt hebt, dan is dat een meerwaarde.   

Ben jij een: 

- Meetrekker: je enthousiasmeert anderen zo dat ze de dingen uit zichzelf gaan doen?  

- Sterktearchitect: je zet de talenten van anderen in om doelstellingen te bereiken?  

- Planmaker: je zet ideeën om in concrete doelen en stappen?   

- Toekomstdenker: met interesse voor de toekomst neem je beslissingen in het hier en nu?  

- Doorzetter*: je hebt het geduld om erg lang met iets bezig te zijn?   

5 x check? We kijken uit naar jouw sollicitatiebrief.  

Voor ons spelen leeftijd, geslacht, afkomst of beperking geen rol. Je talent en je motivatie zijn 

belangrijker.  

 

 

Wat hebben wij jou te bieden?  
- Je mag meteen starten met een voltijds contract van onbepaalde duur.  

- Je wordt betaald als hoofopvoeder volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap.  

- Je maakt deel uit van een begeleidingsteam met een sociaal verpleegkundige, orthoagoog en 

clusterverantwoordelijke.  

- Je komt terecht in een warme werkomgeving en een hecht team.  

- Voor een prikje kan je mee-eten.  

- Naar het werk fietsen wordt beloond met een fietsvergoeding.  

- Je verlofstelsel groeit mee met je leeftijd.  

 

 

 

Waar ga je aan de slag?  
Oscar Delghuststraat 64, Ronse  
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Wanneer kan je beginnen?  
Zo snel mogelijk.  

Overtuigd? Wat moet je doen:  

Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vzwdebolster.be of bezorg ons alles via 

www.vzwdebolster.be/vacatures.  

Heb je nog vragen? Mail of bel naar Inkie De Cnuydt (clusterverantwoordelijke) via 055/33 96 96 of 

inkie.decnuydt@vzwdebolster.be  

 

* Omschrijving talenten: Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf   
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