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Datum vacature: 24/01/2020 

 
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:   

 

Clusterverantwoordelijke NAH (Ronse) 
 

Functieomschrijving 

De vacature situeert zich in de cluster in Ronse die zich toelegt op de ondersteuning van volwassenen 
met een niet-aangeboren hersenletsel. In deze cluster krijgen 14 cliënten woonondersteuning, 15 
cliënten worden ondersteund op vlak van dagondersteuning. 
 

De clusterverantwoordelijke staat in overleg met de directie en het eigen team in voor het vorm 

geven van het agogische en organisatorische beleid van de unit. De clusterverantwoordelijke is een 

drijvende kracht bij het verder uitbouwen van de dienstverlening m.b.t. de doelgroep volwassenen  

met een niet-aangeboren hersenletsel. Hij/zij draagt ook bij tot het algemene beleid van de 

voorziening.  

Daarnaast coördineert de clusterverantwoordelijke de werking van de unit. Hij/zij is de inspirerende 

en coachende leidinggevende van een team van woonbegeleiders en het team  begeleiders 

dagcentrum. In totaal gaat dit over 16 medewerkers. Hij/zij staat in voor de zorginhoudelijke 

ondersteuning en coaching van medewerkers en teams. Desgevallend kan er voor de specifieke 

vragen met betrekking tot NAH, beroep gedaan worden op één of meerdere externe coaches.  De 

clusterverantwoordelijke staat ook in voor het middelenbeheer van de unit.  

Een uitgebreide functieomschrijving vindt u op onze website www.vzwdebolster.be/vacatures.  

 

Plaats tewerkstelling 

Oscar Delghuststraat 64, 9600 Ronse 

 

 

 

 

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

Van opleiding ben je master in de orthopedagogie of klinisch psycholoog. Bij voorkeur heb je 

expertise opgebouwd rond NAH en/of neuropsychologie.  

Of je hebt een opleiding genoten op bachelorniveau in een agogische of psychologische richting. Je 

hebt een eerste ervaring als teamcoach opgedaan. Ben je vertrouwd met het werken met mensen 

met een niet-aangeboren hersenletsel, dan is dat een meerwaarde.  

Je hebt het enthousiasme om aan de kar te trekken samen met een dynamisch team van ervaren 
medewerkers. Je bent een communicatieve coach, organisatorisch sterk en je bent een doorzetter.  
 

Aanbod 
Je krijgt de mogelijkheid om binnen het kader van een grotere voorziening een unit te begeleiden in 

zijn verdere groei. De voorziening biedt mogelijkheden aan tot verdere opleiding.  

We bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Een eventuele tewerkstelling 

tussen 80% en 100% is bespreekbaar. De salarisvoorwaarden worden gespecifieerd tijdens de 

sollicitatieprocedure.  

 

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

Informatie 
Voor informatie in verband met de jobinhoud en de selectie kan je terecht bij Patrick Dewaele, 
directeur Zorg en Agogiek (055/33 96 96 of patrick.dewaele@vzwdebolster.be) of bij Katrien Callens, 
stafmedewerker (055/33 96 96 of katrien.callens@vzwdebolster.be).  

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
mailto:mathias.reynaert@vzwdebolster.be
mailto:katrien.callens@vzwdebolster.be
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Solliciteren 
De limietdatum voor deze sollicitatie is ../../…. 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vzwdebolster.be of surf naar 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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