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Datum vacature: 15/03/2021 

 
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:   

 

TEAMVERANTWOORDELIJKE HUIS 2 
 

Functieomschrijving 

Huis 2 is een leefgroep die een 12-tal volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke 

beperking begeleidt. De bijkomende ondersteuningsnoden zijn divers: autisme, psychische 

kwetsbaarheid, …  

Als woonbegeleider:  

 Je biedt zorg op maat : Je ondersteunt de cliënt bij de dagdagelijkse activiteiten. Je helpt 
meer 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. 
Belangrijke signalen geef je door aan de aandachtsbegeleider.  

 Je laat iedere cliënt optimaal aan bod komen : Je werkt de keuzes van de cliënten uit en je 
gaat daarvoor op zoek naar het juiste aanbod qua dagondersteuning. 

 Je ondersteunt het sociaal netwerk : Je helpt cliënten bij het uitbouwen van hun sociale 
contacten. Je verzorgt informele ontmoetingsmomenten met personen uit hun netwerk. 

 Je creëert een plek waar het goed om leven is: Je maakt de leefgroep gezellig. Je voelt de 
groepsdynamieken aan en intervenieert waar nodig.  
 

Als teamverantwoordelijke: 

 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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Plaats tewerkstelling 

Vestiging Zwalm, Kasteeldreef 2 in Beerlegem (Hoofdgebouw) 
 

Profiel 

 Je hebt bij voorkeur een bacheloropleiding als opvoeder behaald. Ook medewerkers met een 

opleiding A2 kunnen in aanmerking komen. 

 Je hebt minstens vier jaar ervaring als begeleider in een leefgroep voor volwassenen met een 

verstandelijke beperking. 

 Je wordt helemaal warm van het bovenstaande functieprofiel. Het is op jouw lijf geschreven 

of je het voelt als een uitdaging die je ontzettend graag wil aangaan. 

 Je hebt oog voor de actuele tendensen in de sector.  

 Je kan overweg met de computer : ZorgOnline, Outlook, Word en Excel;  

 Je beschikt over een rijbewijs B en wil cliënten met de eigen wagen vervoeren.  

 

 

Aanbod 

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur. De startdatum is voorzien op 1 september 

2021. 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. Je komt terecht in een dynamisch team. Je vervangt daar de 

teamverantwoordelijke die met pensioen gaat.  Voor ondersteuning in je groei kan je terecht bij o.a. 

je clusterverantwoordelijke. Je werkt nauw samen met de clusterverantwoordelijke, ortho en 

maatschappelijk werker. Onder andere binnen de voorziening en bij Tabor krijg je diverse 

mogelijkheden op vlak van vorming. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke en bij Ilse 

Bockstaele, stafmedewerker medewerkersbeleid. 

Interesse ? 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be. 
Limietdatum is woensdag 15 april 2021. 
 

Diversiteit 

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