
 

 

 
 

Vacature: Teamverantwoordelijke ‘Het Zandeken’ 
 
 
Wat ga je doen ? 
 
In ‘Het Zandeken’ begeleiden we een 30-tal cliënten in verschillende leefgroepen en kortverblijf. Als 
teamverantwoordelijke mag je je verwachten aan een zeer afwisselend takenpakket met oa: 
 

✓ organiseren van het dagelijks gebeuren in de leefgroepen  

✓ kwalitatieve hulp bieden aan de bewoners  

✓ samen met het team, opmaken van de uurroosters  
✓ ondersteunen van verbeteracties 
✓ organiseren en voorzitten van teamvergaderingen 
✓ coachen van begeleiders  

✓ werken aan een positieve en aangename werksfeer, alert voor wat er leeft binnen de teams 
✓ beslissingen nemen, communiceren en zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen je 

team en de sitecoördinator 

✓ deelname aan projecten  van de site Het Zandeken en Kompas 

 

Wie ben je ? 
 

✓ een bachelor/master Orthopedagogie of sociale wetenschappen 

✓ met minimaal 5 jaar relevante ervaring, ervaring  als leidinggevende is een meerwaarde 

✓ een leider die richting kan geven, communiceren en enthousiasmeren  

✓ een planner en organisator, die het operationele niet schuwt 

✓ een ondernemer die, samen met het team, out of the box kan denken en handelen 

✓ een coach die het beste in het team naar boven haalt, waarbij je als medewerker terecht kan en 

gericht is op ontwikkelen van talent 

✓ een mens met een groot hart voor onze cliënten 

✓ Kortom: een witte merel 

 
Wat bieden we je 
 

✓ Contract van onbepaalde duur 

✓ Tewerkstellingsbreuk: voltijds (38 uur) of deeltijds (4/5den) 

✓ Een afwisselende functie in een  warme, ondernemende organisatie. Ruime 

opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid om je eigen takenpakket vorm te geven 

✓ Werkuren: voornamelijk op weekdagen, maar af en toe op zaterdag en/of zondag 

✓ Verloning volgens barema van PC 319, op niveau B1b 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Over de woonsite  

 

Woonsite ‘Zandeken’ is gelegen in Mariakerke en biedt residentiële woonondersteuning aan een 

heterogene groep volwassenen met een matig mentale, soms met een fysieke  beperking, verdeeld over 2 

woningen in dezelfde straat. Er wonen 28 mensen in een woonentiteit opgesplitst in 2 leefgroepen die 

gemeenschappelijke ruimtes delen. Daarnaast wonen er 3 mensen in een huis in dezelfde straat. 

 

Je werkt mee aan een thuisgevoel voor de bewoners. De uitdaging voor jou en het team ligt in het 

groepsdynamisch begeleiden. We begeleiden mensen vanuit een vertrouwensband, proberen hen structuur 

en veiligheid te bieden, in te spelen op hun noden, zodat ze een zo aangenaam mogelijk leven kunnen 

leiden. Binnen het team wordt er naast een aanbod van groepsactiviteiten ook sterk ingezet op de 

individuele benadering van elke bewoner. Het streefdoel van het team is het vergroten van de 

levenskwaliteit van de bewoners in de brede zin. 

 

 
Aan de slag! 
 
Solliciteren kan per mail met onderwerp ‘sollicitatie Teamverantwoordelijke Het Zandeken’ met jouw 
motivatiebrief en CV naar vacature@vzwkompas.be. t.e.m. 19 november. 
 
Nog meer weten? Neem contact op met Pascal Verstraeten op 0493 40 28 72 of vacature@vzwkompas.be. 
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