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Datum vacature: 23/04/2021 

 

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                                 

GAVERKANT Huizen 7/8 ZWALM 
 

Functieomschrijving 

Huizen 7 en 8 zijn twee aparte huizen met als doelgroep volwassenen met een ernstige tot licht 

verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van gedrags- en/of 

emotionele problematiek. Door proactief en op maat te werken, slaagt het team van begeleiders er 

in deze problematieken te ondersteunen en in goede banen te leiden.  

Als teamverantwoordelijke coach je een team van een 10-tal collega’s, ben je teamlid, neem je de 

begeleiding van de 16 cliënten op en ben je ook lid van cluster Gaverkant. Binnen deze cluster werk 

je samen met een collega-teamverantwoordelijke, maatschappelijker werker, ortho en 

clusterverantwoordelijke. Je werkt mee in het uurrooster zoals de begeleiding, maar bent wel een 

tweetal dagen vrijgesteld binnen jouw rooster. 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.   

- 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 (Gaverkant) 
 

Profiel 

 

- Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie. Ook interne medewerkers met een 
opleiding A2 komen onder voorwaarden in aanmerking.  

- Je hebt ervaring met werken met personen met een verstandelijke beperking en psychische 
kwetsbaarheid.  

- Je werkt vanuit een basishouding van respect voor de cliënt.  
- Je werkt verbindend : samenwerken en overleg met anderen staan centraal. 

- Je beschikt over een rustig doorzettingsvermogen. 

- 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 

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur. De startdatum wordt bepaald in onderling 
overleg. De verloning gebeurt op basis van het barema dat overeenkomt met het behaalde diploma. 
Je komt terecht in een dynamisch team en je kan terecht voor ondersteuning in je groei bij o.a. je 
clusterverantwoordelijke, orthoagoge en collega-teamverantwoordelijke. Je krijgt diverse 
mogelijkheden op vlak van vorming. 
 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke via:  055/33 96 96 

of inkie.decnuydt@vzwdebolster.be. Deze vacature staat open voor interne en externe kandidaten.  

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/vacatures of via e-mail : vacatures@vzwdebolster.be.

mailto:inkie.decnuydt@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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