
 

 

 

 

 

 

Dominiek Savio is op zoek naar een:   

 

TEAMVERANTWOORDELIJKE (M/V) 

Vanaf 1 september 2018 

          Woongroep Contrabas 

 

In de Contrabas wonen mensen met een meervoudige problematiek. Een groot aantal van deze bewoners zijn 

sterk beperkt op vlak van communicatieve mogelijkheden. Ze hebben nood aan een woon- en 

begeleidingsklimaat dat voldoende ruimte biedt om in te spelen op hun individuele zorgvraag en 

ondersteuningsnood. De ondersteuningsnood van de bewoners bestaat uit veel assistentie en verzorging, dit 

met oog voor hun lichamelijk welbevinden, maar ook op vlak van ordening en organisatie van hun dagelijks leven.  

Voor de cliënten is het groepsgebeuren heel belangrijk. Zij hebben hierbij ondersteuning nodig voor de 

organisatie van hun eigen leven en voor de organisatie van hun woongroep. We vinden het heel belangrijk om 

hierbij te gaan streven naar een maximale zelfbepaling en zelfontplooiing en dit op maat van elke cliënt.  De 

cliënt maximaal regie over zijn eigen leven geven, vormt dan ook de hoeksteen van de wijze waarop begeleiding 

geboden wordt.  

Functie 

 Als teamverantwoordelijke coördineer je de werking van de woongroep en zorg je voor een 

efficiënte informatie-uitwisseling en overleg met cliënten en collega’s.  

 Je bent een aanspreekpunt voor cliënten en je werkt een geschikt woon- en begeleidingsklimaat 

uit. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt, collega-woonbegeleiders, ortho-agoog en het 

diensthoofd.  

 Je stimuleert een goeie samenwerking in het team en je helpt mee om de doelstellingen en 

afspraken te integreren in de woongroep. Daarnaast signaleer je de noden en behoeften vanuit 

de woongroep tijdig aan je diensthoofd.  

 Je werkt nauw samen met andere diensten en je zorgt ervoor dat de werking binnen je eigen 

woongroep is afgestemd op de totale werking binnen de afdeling volwassenen en de gehele 

organisatie.  

 Je profileert je als aanspreekpunt voor ouders, familieleden, sociaal netwerk.  

 Je treedt op als spilfiguur bij verschillende scharniermomenten in het leven van een cliënt, bij 

veranderingsprocessen en op crisismomenten.  

 Je delegeert administratieve-organisatorische taken en volgt dit nauw op.  

 Naast je opdracht als teamverantwoordelijke werk je ook als woonbegeleider in de woongroep 

waarvoor je verantwoordelijk bent.  



 

 

 

 

 

 

 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie.  

 Je beschikt over minimaal 2 jaar anciënniteit in het werken als begeleider. 

 Je geeft blijk van respect, gebruikersgerichtheid en betrokkenheid. Samenwerken met anderen is 

een basisingesteldheid. 

 Je straalt een actieve houding uit en bevordert de werksfeer door je enthousiasme.  

 Je neemt initiatief en benadert situaties op een oplossingsgerichte wijze.  

 Je bent bereid verantwoordelijkheid te dragen en op te nemen, ook wanneer het wat moeilijker 

gaat. Je bent in staat om bij tegenstrijdige belangen en standpunten tot aanvaarbare 

overeenkomsten te komen,… 

 Je bent empathisch en luistert actief naar de ander.  

 

Ons aanbod 

 Een contract onbepaalde duur (29u/38).  

 Een dynamisch uitdagende werkomgeving waar er ruimte is voor zelfstandigheid, eigen initiatief 

en zelfontplooiing. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

Interesse?  

- Geïnteresseerden kunnen solliciteren ter attentie van Mieke Primo, afdelingshoofd 

volwassenen, op volgend e-mailadres: Mieke.Primo@dominiek-savio.be en uiterlijk tegen 

15/08/2018. 

-  Wie meer informatie wenst m.b.t. deze functie kan contact opnemen met  
 

o Myriam Anne, diensthoofd, op het nummer 0479 090349 tot 31 juli.  

o Katrien Degroote, diensthoofd Contrabas, op het nummer 0479 090366 vanaf 6 

augustus. 

o Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenen, op het nummer 0472 500489. 
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