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Datum vacature: 13/07/2020  

 

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of 

een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 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 WONEN, DAGCENTRUM 

EN BESCHERMD WONEN (NAH RONSE) 
 

Functieomschrijving 

Binnen onze cluster NAH Ronse verblijven 14 cliënten woonondersteuning op permanente basis, 4 

cliënten zelfstandig wonen en 16 tal cliënten dagondersteuning.  Het gaat hierbij voornamelijk om 

volwassen cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel.  De teams bestaan in totaal uit 14.  

medewerkers. De omkadering van de cluster bestaat uit een clusterverantwoordelijke (op vaste 

momenten aanwezig), een orthoagoge (aanwezig op vraag) en een sociaal verpleegkundige (ter 

plaatse). Vanuit de logistieke diensten wordt de cluster ondersteund door twee logistieke 

medewerkers.  

Jouw opdracht :  

 De teams en individuele medewerkers coachen in hun opdracht en samenwerking. Je leidt de 

teamvergaderingen, je gaat dialoog aan met medewerkers. Samen met de 

clusterverantwoordelijke sta je in voor evaluatie- en afstemmingsgesprekken. Je bespreekt 

vormingsnoden en je gaat hierover in overleg. 

 De inhoudelijke kwaliteit van de werking opvolgen en stimuleren op basis van de 

beleidslijnen voor de cluster en de ruimere organisatie.  

 De praktische organisatie van het team ondersteunen : uurrooster voorzien, verloven 

bespreken en regelen, afwezigheden opvolgen, voorzien in vervanging ism 

clusterverantwoordelijke, … enz. Je staat in overleg met het team in voor de financiële en 

administratieve gegevensstroom.  

 Deelnemen aan clusteroverleg m.b.t. het uitwerken van clusterdoelstellingen 

(teamoverschrijdend). Samen met het team werkt de teamverantwoordelijke doelstellingen 

en acties verder uit.  
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 De teamverantwoordelijke is ook collega-woonbegeleider. We kiezen bewust voor een 

meewerkende teamverantwoordelijke die hierdoor zeer goed voeling kan houden met de 

dagelijkse realiteit van het werken en leven met cliënten. Hij/zij heeft een uurrooster dat 

daarbij aansluit. Voor de specifieke taken als teamverantwoordelijke, wordt de 

teamverantwoordelijke wekelijks 1 à 2 dagen vrijgesteld.  

 

Plaats tewerkstelling 
Vestiging Ronse, Oscar Delghuststraat 64 

 

Profiel 

Je hebt bij voorkeur een opleiding als opvoeder genoten op niveau graduaat/bachelor. Je hebt 

minstens vier jaar ervaring als begeleider bij personen met een niet aangeboren hersenletsel. 

Je bent bereid je verder te bekwamen op vlak van coachen en richting geven, zowel naar individuele 

medewerkers toe als naar het team. Je hebt hiertoe een open houding, bent luistervaardig en hebt 

een positieve kijk. Je onderschrijft hierbij het charter leidinggeven (zie bijlage). 

Je werkt verbindend : samenwerken en overleg met anderen staan centraal. 

Je plant en organiseert graag. 

Je beschikt over een rustig doorzettingsvermogen. 

Je hebt oog voor actuele tendensen in de sector. 

Je kan systematisch en zorgzaam omgaan met informatie. 

Je kan overweg met de computer : Zorg Online, Outlook, Word en Excel. 

Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid vervoer te verzorgen met je eigen wagen. 
 

Aanbod 

Wij bieden een contract 38u/week van onbepaalde duur. De startdatum wordt bepaald in onderling 
overleg. De verloning gebeurt op basis van het barema ‘hoofdopvoeder’ volgens het overeenkomstig  
barema binnen PC 319.01. Relevante werkervaring kan meegenomen worden als baremieke 
anciënniteit indien dit geattesteerd wordt aan de hand van tewerkstellingsattesten.. Je komt terecht 
in een dynamisch team en je kan terecht voor ondersteuning in je groei bij o.a. je 
clusterverantwoordelijke, orthoagoge en sociaal verpleegkundige. Je krijgt diverse mogelijkheden op 
vlak van vorming. 
 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij  

Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke (vanaf 3/8): inkie.decnuydt@vzwdebolster.be of 055/33 

96 96 

Patrick Dewaele , directeur Zorg en Agogiek (tot 17/7 en vanaf 3/8) : 

patrick.dewaele@vzwdebolster.be of 055/33 96 96 

Katrien Callens, stafmedewerker (tot 17/7 en vanaf 27/7) : katrien.callens@vzwdebolster.be of 

055/33 96 96. 

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. Limietdatum is zondag 
16 augustus 2020.
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Charter leidinggevenden De Bolster            

Als leidinggevende van De Bolster  

 draag ik de visie, de missie en het beleidsplan van VZW De Bolster uit.   

Ik toets beslissingen samen met medewerkers hieraan af. 

 wil ik stappen vooruit zetten. Daartoe stel ik samen met mijn medewerkers en 

andere betrokkenen doelen op. Ik moedig medewerkers aan, ondersteun 

waar nodig en volg het resultaat mee op. 

 zorg ik voor transparantie. Ik geef medewerkers heldere informatie en 

verduidelijk waar nodig. 

 betrek ik medewerkers bij de werking. Ik leg beslissingen en processen zo 

dicht mogelijk bij het team en medewerkers. 

 zet ik in op de talenten van medewerkers die de cliënten en de werking ten 

goed komen. Ik moedig medewerkers aan om nieuwe dingen uit te proberen 

en geef hen ruimte voor initiatief en ontplooiing. 

 geef ik op een open manier feedback. Zowel wanneer het goed loopt als 

wanneer het minder goed gaat. Ik richt me daarbij op groei. 

 ik geef samen met medewerkers duidelijke en correcte informatie over 

onderwerpen waarover uit de organisatie verantwoording wordt gevraagd.     

Om dit te doen … 

 vertrek ik vanuit evenwaardigheid. Vanuit evenwaardigheid heeft iedereen 

respect voor elkaars rol. 

 ga ik vanuit openheid in dialoog. Ik moedig de dialoog ook aan bij mijn 

medewerkers. 

 zorg ik ervoor dat ik voeling heb met wat er leeft bij cliënten, medewerkers en 

mijn team. Ik ben voldoende aanwezig en aanspreekbaar. 

 motiveer ik medewerkers door een positieve grondhouding en 

enthousiasme. 

 werk ik verbindend, niet alleen binnen het eigen team maar ook naar andere 

teams binnen de voorziening en naar de buitenwereld toe. 

 ben ik integer : ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. 

 stel ik me loyaal op t.a.v. medewerkers, collega’s en de organisatie. 

 
 

 

 

“Je eigen werk vorm geven …. 

met ondersteuning daar waar 

nodig met respect voor jouw 

levensverhaal en met oog voor 

jouw talenten.” 


