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Datum vacature: 21/09/2021 

 
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. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers 

verdeeld over de verschillende locaties. Momenteel zoeken we een:   

 

TEAMVERANTWOORDELIJKE BUITENHUIS - GAVERE 
 

Functieomschrijving 

 

Je werkt als teamverantwoordelijke in een woning van vzw de Bolster,  gelegen in Gavere.  In de 

woning leven 11 cliënten met een verstandelijke beperking, verdeeld over 2 huizen . Het team 

bestaat uit 6  medewerkers. Om dit team te ondersteunen, zoeken we een meewerkende 

teamverantwoordelijke. Deze teamverantwoordelijke wordt één dag per week vrijgesteld om de 

taken als teamverantwoordelijke 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.  

Als teamverantwoordelijke  

 Draag je de visie, missie en het beleidsplan van De Bolster mee uit. Je gebruikt dit als leidraad 

in de dagelijkse werking 

 Neem je een trekkersrol op op verschillende domeinen zoals inclusie, innovatie, efficiëntie.  

 Stel je samen met je team doelen voorop en zet je samen stappen vooruit 

 Betrek je medewerkers bij de werking en leg je beslissingen en processen zo dicht mogelijk 

bij het team 

 Geef je op een open manier feedback 

 Ga je in dialoog met je teamleden, het netwerk, de buurt, interne en externe diensten 

 Zorg je voor een transparante en correcte informatiedoorstroming 

 Zet je in op de talenten van je medewerkers 

 Sta je samen met het team in voor verantwoording waar dit gevraagd wordt (bv 

administratie, cliëntendossier, … 
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Plaats tewerkstelling 
Gedecentraliseerde woning Gavere, Middelwijk 14 - 16. 
 

Profiel 

 Je hebt een diploma en achtergrond op niveau bachelor of graduaat. Interne medewerkers 

met een A2-diploma komen eveneens in aanmerking. 

 Je bent een ervaren begeleider (minstens 3 jaar) bij volwassenen met een verstandelijke 

beperking. Bij voorkeur heb je ervaring met de betrokken doelgroep.  

 Je bent bereid je te bekwamen op vlak van leiding geven en coaching. 

 Je hebt oog voor en kennis van actuele tendensen in de sector. 

 Je vertrekt vanuit evenwaardigheid met respect voor ieders rol en opdracht 

 Je gaat in dialoog vanuit een open houding. Je moedigt dit ook aan bij medewerkers 

 Je bent gemakkelijk aanspreekbaar 

 Je hebt zelf een positieve grondhouding en je bent enthousiast 

 Je werkt verbindend : niet alleen binnen het team maar ook naar andere teams en 

omringende diensten toe 

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

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 starten vanaf 2 januari 2022 

Je komt terecht in een ervaren en dynamisch team.  

Je krijgt diverse mogelijkheden op vlak van ontwikkeling en vorming.  

Deze vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten.  

 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de jobinhoud kan je terecht bij Karoline Waterloos, 
clusterverantwoordelijke (055/33 96 96) of karoline.waterloos@vzwdebolser.be . 
Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. 
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