
Als teamcoach coach je je begeleiders en je team, en ondersteun je hen in het 
verhogen van de levenskwaliteit van de zorgvrager. Door te participeren in het 
woon- en leefklimaat van de zorgvrager, ben jij de verbinding tussen de werkvloer 
en het beleid. Je vervult bovendien een aantal specifieke taken:

Je gaat voor elke cliënt aan de slag met de ondersteuningsnoden, en 
vertaalt deze naar de concrete werkvloer.

Wat verwachten we van jou?

Je staat in nauwe samenwerking met de ondersteuningscoördinator en 
regiocoördinator om bovenstaande doelen te realiseren.

Je bent deel van het team, maar neemt ook een helikopterfunctie in om het 
functioneren van het team in kaart te brengen en aanpassingen te doen waar 
nodig.

Als teamcoach ben je verantwoordelijk voor jouw zorgvragers. Je hebt oog 
voor hun lichamelijk en psychisch welbevinden, en vertrekt steeds vanuit hun 
noden. Je kan goed luisteren, signalen oppikken, en zelfstandig werken. Verder 
beschik je idealiter over:

Een bachelordiploma orthopedagogie, gezinswetenschappen, of gelijkwaardig 
door ervaring

Over welke skills beschik je?

Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Een eerste ervaring in de zorgsector of met de doelgroep (< 2 jaar)

Heuvelheem vzw biedt al sinds 1973 ondersteuning aan volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking. We zijn werkzaam in de ruime regio Vlaamse 
Ardennen en hebben een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. 
Vandaag telt onze organisatie 180 medewerkers, en 200 zorgvragers.

Wat moet je over ons weten? 

Ik ben 7 jaar geleden als stagiair bij Heuvelheem begonnen, en ben er nooit 
meer weggegaan! Ik heb hier echt de kans gekregen om op mijn eigen tempo 
te groeien, en de man te worden die ik vandaag ben.

Andreas Schelpe - teamcoach bij Heuvelheem

Hoe kan je ons helpen?Wat krijg je van ons?

Contract van bepaalde duur (1 jaar)
met kans op vast

Boeiende en gevarieerde job in een
toffe organisatie die mensen en
collegialiteit centraal zetten

Mogelijkheid tot instappen in een 
voordelige hospitalisatieverzekering

Fietsvergoeding vanaf de eerste 
kilometer

Tussenkomst bij abonnementen NMBS 
en De Lijn

Mooie verloning in lijn met je diploma 
en ervaring (PC 319.01)

Hoe kan je ons helpen?Hoe solliciteren?

Denk je dat we een match zijn?

Neem gerust contact met onze collega Ellen. 
Zij zal je met veel plezier verder helpen!

Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
klaarvoordiejob@heuvelheem.be, of klik op 
onderstaande knop.

Heb je zelf nog vragen? 

... of bel!
0490/64.67.49

Stuur een mailtje

Ellen Rogge

ellen.rogge@heuvelheem.be

Directeur agogische processen

Teamcoach regio Oudenaarde 
Coachend leidinggevende

Om onze dienstverlening verder te optimaliseren, zijn we op zoek naar een voltijdse
teamcoach. Neem je graag verantwoordelijkheid op? Werk je graag mee aan het 

beleid? Werk je graag oplossingen uit als team? Lees dan zeker verder.

Ik solliciteer

Ontwikkelingsmogelijkheden vanuit 
een actief & coachend loopbaanbeleid
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