
 

 

 

 

 

Thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor 

zoekt voor indiensttreding vanaf 1/10/2018 

 

Teamleider volwassenwerking (19u/38) 

 

Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor maakt deel uit van Dominiek Savio. ‘t Spoor biedt ondersteuning aan 

ouders van baby's met een andere start; kinderen met een motorische beperking en hun ouders; 

jongeren en volwassenen met een motorische beperking en hun omgeving; mensen met een niet-

aangeboren hersenletsel en hun omgeving. De begeleidingen gaan hoofdzakelijk aan huis door. Meer 

info op  https://tspoor.net/  

 

 Functie 

Als teamleider volwassenwerking stuur je de dagelijkse werking van de begeleiding voor jongeren en 

volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel aan. Je coacht de thuisbegeleiders. Je streeft 

hierbij naar de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod, afgestemd op de visie, waarden en 

strategische doelen van de organisatie. Concreet omvat dit volgende opdrachten:  

 Je stuurt de thuisbegeleiders aan: 

o Je leidt de respectievelijke teambesprekingen. 

o Je coacht de individuele medewerkers. 

 Je ondersteunt de thuisbegeleiders in de individuele begeleidingstrajecten 

o Je bent  aanspreekpersoon voor de aanmeldingen en de intakegesprekken. 

o Je draagt eindverantwoordelijkheid voor het goede verloop van de 

begeleidingstrajecten, met focus op opstart, handelingsplanning, evaluatie en 

afsluiten van de begeleiding.  

 Je werkt samen met de coördinator aan het realiseren van de strategische werkdoelen. 

 Samen met de coördinator zorg je voor het optimaal inzetten van beschikbare middelen en 

het uitbouwen van een kwaliteitsvol aanbod. 

 

 

 

 

http://anderestart.be/
https://tspoor.net/kinderen-met-risico-op-motorische-beperking
https://tspoor.net/jongerenvolwassenen-met-motorische-beperking
https://tspoor.net/niet-aangeboren-hersenletsel
https://tspoor.net/niet-aangeboren-hersenletsel
https://tspoor.net/


 

 

 

 

 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma binnen de sociale richtingen. 

 Je hebt ervaring in het aansturen van een team. 

 Vertrouwd zijn met de problematiek van jongeren en volwassenen met een motorische 

beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een meerwaarde.  

 Vertrouwd zijn met ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een beperking is een 

meerwaarde. 

 Mensen beluisteren is jouw talent. 

 Je zet mensen aan tot zelfreflectie, samenwerking en oplossingsgericht werken.   

 Je bent flexibel en bereid om af en toe ook ’s avonds te werken.  

 Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.  

 

Ons aanbod 

 Een contract 19/38, te starten vanaf 1 oktober 2018, in het kader van een vervanging wegens 

langdurige ziekte.  

 Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte organisatie in volle beweging.  

 Je komt terecht in een team van betrokken en gedreven collega’s. 

 Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

 

Interesse?  

- Solliciteren kan via mail t.a.v. Lara Rousseeuw, HR-medewerker, op volgend emailadres: 

Lara.Rousseeuw@Dominiek-Savio.be en dit uiterlijk tegen 20 augustus 2018.  

- Wie bijkomende informatie wenst omtrent deze functie kan voor 15 juli of vanaf 16 augustus 

telefonisch contact opnemen met Lieve Borremans, op het nummer  0472 64 02 89. 

 

 

- Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op  <datum> 

mailto:Lara.Rousseeuw@Dominiek-Savio.be

