
  

Voluit zoekt een teamcoach voor het 
team Werk 

 

Contract bepaalde duur tot eind 2023 - 30,4u/week 

 
 

Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke 
beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor 
alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. 
Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. 
 
Voluit is de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries sinds 1 januari 2023.  
Meer info: naar www.dendries.be en www.obrabaken.be. 
 
Bij Voluit vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om een job op maat te vinden. Op 
je eigen tempo, met veel of weinig ondersteuning, in groep of alleen. Je leert nieuwe mensen 
kennen en je kan je talenten ontwikkelen. 
 
In het team Werk van Voluit ondersteunen wij (jong-)volwassenen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt vanaf de leeftijd van 16 jaar tot pensioenleeftijd als medewerker Begeleid Werk, 
arbeidszorg, AMA of activeringsstage al dan niet naar en bij betaald werk.  
Dit kan intern binnen onze organisatie en/of extern bij bedrijven in de regio. 
Voor activering werken wij Oost-Vlaams, in de andere subteams coachen we medewerkers in / uit 
de regio Groot Gent en Meetjesland. 
 

De functie: 

We zijn op zoek naar een mobiele, gedreven, sensitieve, verbindende en tegelijk zakelijke  

teamcoach (30,4 u/week –  contract tot eind 2023) 

Wat houdt het werk in ? 

• De focus ligt enerzijds op het coachen en bijsturen van teamleden en anderzijds op het 

sturen richting het behalen van de KPI’s en servicelevels, verschillend per subteam en/of 

project. Dit doe je samen met de coördinator van het team. 

• Je ondersteunt jobcoaches (werk) én trajectbegeleiders (zorg) die aan de slag zijn met 

mensen met een CMPPS-problematiek 

• Je neemt meerdere brugfuncties op: tussen de teams; tussen teams en de grotere 

organisatie (je vertaalt mee het beleid naar medewerkers en omgekeerd); tussen onze 

medewerkers / organisatie en de andere partnerorganisaties waar me mee samen werken, 

…. 

• Je inspireert en begeleidt de teamleden om het beste van zichzelf te geven in de 

ondersteuning van klanten 

• Je bouwt mee aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende teamwerking 

http://www.dendries.be/
http://www.obrabaken.be/
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• Je coördineert en volgt processen op. Je houdt toezicht op gemaakte afspraken en stuurt 

bij waar nodig. 

• Je onderhoudt diverse externe contacten met onze netwerkpartners ea.: VDAB; GTB; CAW; 

…. 

• Bijhouden van elektronische cliënt- en klantdossiers, uitgebreide verslaggeving en 

rapportage (dashboards op de projectwerkingen; MLP; …..) 

• Als teamcoach heb je verschillende werklocaties en kan je je vlot verplaatsen tussen de 

verschillende werkplekken. 

• Je werkt mee aan de ontwikkeling van een innovatieve visie op ‘werken’, met het oog op 

het realiseren van volwaardig burgerschap. 

• Je voert evaluaties uit voor onze VDAB klanten.  

 

Wat vragen wij ?  

• Je hebt inzicht, ervaring en voeling met het werken met personen met een cognitieve, 

medische, psychiatrische, psychische en sociale problematieken. 

• Je herkent jezelf in de visie en waarden van Voluit en je hebt affiniteit de principes van 

gentle teaching en emotionele ontwikkeling. 

• Je zet de principes van volwaardig burgerschap en ‘inclusie’ steeds voorop 

• Je bent boven alles authentiek als mens en je neemt je eigen leerproces in handen. Je kan 

jezelf in vraag stellen en reflecteren over je eigen functioneren.  

• Je kan structuur bieden en je bewaart het overzicht. Je bent goed in planmatig werken en 

het bepalen van prioriteiten. 

• Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. 

• Je bent flexibel, hebt zin voor initiatief, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en staat 

sterk in je schoenen. 

• Je bent stressbestendig en weet de motivatie van een team hoog te houden. 

• Je bent besluitvaardig en je kan het evenwicht bewaren tussen véél verschillende belangen 

(individuele medewerkers, de teams, externe partners, eigen organisatie, ….) 

• Je bent flexibel en veranderingsgericht, ook op vlak van je eigen werkinhoud. 

• Je beschikt over coachende vaardigheden. Een eerste leidinggevende ervaring is een 

pluspunt, maar geen vereiste. 

• Je beschikt over uitstekende mondelinge én schriftelijke communicatievaardigheden. 

• Je hebt kennis van het emancipatorisch kader; emotionele ontwikkeling, Quality of Life, 

ICF en Kwartiermaken. Je kan deze kennis ook toepassen.  

• Je werkt vlot met de gebruikelijke kantoorsoftware (word, excel, …). Bij voorkeur kan je 

ook werken met de software van VDAB, het systeem MLP, ….. 

• Je bent cijfermatig sterk in het kader van de financiële opvolging / rapportage. 

• Je beschikt over een rijbewijs en eigen wagen. 

 

 



 

Vacature teamcoach Werk 3 

Wat bieden wij ?  

• De kans om je als leidinggevende (verder) te ontplooien in een unieke en warme 

organisatie, waar ‘ruimte voor iedereen’ is en kwaliteit van leven voor onze cliënten en/ of 

klanten ten allen tijde centraal staat.  

• Contract bepaalde duur 30,4u/week tot eind 2023 

• Verloning volgens barema PC 319.01  

• Een laptop en GSM om je job uit te voeren 

Solliciteren: 

Ben jij de medewerker die we zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@voluit.be 

tegen ten laatste 19 maart 2023. Voor meer info kan je terecht bij Karlien Van Hecke (0499 24 17 

62). Gesprekken zijn gepland op woensdag 22 maart.  

mailto:solliciteren@voluit.be
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