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Vzw Reymeers is een erkend initiatief voor beschut wonen te Lede en is partner in het Netwerk GG Aalst – 
Dendermonde – Sint-Niklaas. 
Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen 
activiteiten- en ontmoetingscentrum.  
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor: 

 
TEAMVERANTWOORDELIJKE (M/V)  

 

 
 
Je functie 
Je werkt als teamverantwoordelijke met als doel het verzekeren van het goed functioneren van het initiatief 
beschut wonen en activering, teneinde de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren.  
Je hoofdtaak bestaat uit: 

- Leidinggeven aan medewerkers 
- Organiseren van de verschillende teamwerkingen 
- Optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënten 
- Uitvoeren van administratieve taken 
- Opvolgen projecten 

 
Je profiel 

 Je bent afgestudeerd als master in de menswetenschappelijke richting of als bachelor in de 
menswetenschappelijke richting met bijkomende kaderopleiding. Of je bent bereid deze te volgen. 

 Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. 

 Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie. 

 Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn 
een vereiste. 

 Je kiest voor participatief en coachend leiderschap. 

 Je bent bereid medewerkers te vormen op inhoudelijk en therapeutisch vlak. 

 Je bent vaardig in plannen en organiseren. 

 Je beschikt over goede administratieve en communicatieve vaardigheden. 

 Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid. 

 Je bent sociaal vaardig en stressbestendig. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. 
 
Ons aanbod 

 Een contract onbepaalde duur minimum 80%. 

 Indiensttreding vanaf 1.02.2021. 

 Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket IFIC cat. 17. 

 Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, Kasteeldreef 29, 9340 Lede. 
 
Interesse? 
Bezorg je sollicitatiebrief en cv per mail aan veerle.vanderstraeten@reymeers.be. Een assessment is onderdeel 
van de sollicitatieprocedure. 
Voor meer info kan u terecht bij mevr. Veerle Vanderstraeten, Zorgmanager wonen en herstel (tel. 
053/80.87.46). 
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