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Datum vacature: 08/03/2021 

 
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. 

 

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:   

 

Meewerkende teamverantwoordelijke  

Zelfstandig Wonen  
 

Functieomschrijving 

Binnen De Bolster biedt de dienst Zelfstandig Wonen ambulante en mobiele ondersteuning 

aan cliënten die individueel of met maximaal drie personen een woning delen en hun leven 

zelfstandig willen uitbouwen. De frequentie van de begeleidingsmomenten is afhankelijk van 

de noden van de cliënt. De ondersteuning aan huis kan variëren van 1 tot 7 momenten per 

week.  

 

Je takenpakket als begeleider bestaat eruit dat je de hulpvraag van de cliënt detecteert en 

samen met de cliënt doelen opstelt in de groei naar zelfstandigheid. Begeleiding is mogelijk 

bij:  

- Financiën op orde brengen 

- Dagbesteding invullen  

- Activiteiten in het dagelijks leven organiseren, zoals boodschappen doen of het 

appartement schoonmaken  

- Onderhouden en opbouwen van sociale contacten  

- Persoonlijke verzorging 

- Psycho-sociale begeleiding bieden 

 

Als teamverantwoordelijke coach je een team van een vijftal collega’s. Je bent hiervoor 8 

uren vrijgesteld. 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.  

 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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- 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.  

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

team is nieuw. Jij kan deze mee vorm geven. 

 

Plaats tewerkstelling 

Voor de cliëntbegeleidingen verplaats je je tussen Zottegem, Zwalm, Kruisem, Merelbeke en 

Zwijnaarde. Jouw administratieve taken kan je doen op het bureau van Zelfstandig Wonen, 

Markt 27 te Gavere.  

 

Profiel 

- Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie of maatschappelijk werk.   

- Je hebt ervaring met werken met personen met een verstandelijke beperking en 

psychische kwetsbaarheid. Ervaring met mensen autisme en met jongvolwassenen is 

een pluspunt.  

- Je werkt vanuit een basishouding van respect voor de cliënt. Je gelooft in 

empowerment. Je bent positief ingesteld.  

- 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 bent een talent in plannen en organiseren.  

o Coachen is je tweede natuur.  

o Je bent stressbestendig.  

- Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid vervoer voor cliënten te doen met 

de eigen wagen.  

 

Aanbod 

We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met start op 1 juni 2021.  

Je komt terecht in een enthousiast en dynamisch team. Je wordt ondersteund door een 

clusterverantwoordelijke, maatschappelijk werker en ortho-agoog.  

Je krijgt een gsm en laptop ter beschikking.  

Je kan je begeleidingsmomenten zelfstandig inplannen. Je bent vrij op zon- en feestdagen. 

Je werk 1 à 2 zaterdagen per maand van 9u tot uiterlijk 15u. De gewone werkdagen starten 

om 9u en eindigen ten laatste om 19u.  

 
 

 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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Informatie 

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

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

 

Solliciteren 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of 

via onze website www.vzwdebolster.be/vacatures.  

 

 

Diversiteit 

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

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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