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VACATURE TEAMCOACH GRAANDREEF 1 EN 2 
Voltijds contract onbepaalde duur (38u/week) 

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend 

op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een 

verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen 

met de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op 

vlak van wonen, werken en vrije tijd…  Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan 

doelen die we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn 

van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is 

samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect 

voor ieders eigenheid en talenten. 

Werken in Graandreef 1 en 2  

Voor Graandreef 1 en 2 zijn we op zoek naar een teamcoach die, naast het coachen 

van de collega’s, ook meedraait in de dagelijkse werking. In beide woningen wonen 

zo’n 10 à 11 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking. Deze 

cliënten hebben een intensieve ondersteuningsnood op vlak van verzorging, 

maaltijdbegeleiding, activiteiten,… Om met deze cliënten te werken, is het van belang 

dat je van het verzorgende werk houdt, met oog voor het comfort van de cliënt. Op 

vlak van dagbesteding bied je belevingsgerichte activiteiten aan waarbij basale 

stimulatie centraal staat.    

Werken als teamcoach  

Als teamcoach draai je dus enerzijds mee in de dagdagelijkse werking en anderzijds 

ben je manager, leider en coach binnen een geheel van samenwerkingsverbanden. Je 

doet dit binnen de filosofie van dienend leidinggeven. Dit wil zeggen: 

 Je hebt een richtinggevende taak (leider): je zorgt dat het team het doel voor 

ogen houdt; dat het team werkt binnen de visie van Emiliani én dat het team 

elkaar vindt als collega’s 

 Je geeft collega’s de kans om te groeien en verantwoordelijkheden op te nemen 

afhankelijk van hun competenties (manager). Je biedt hen de ruimte die ze nodig 

hebben om te kunnen groeien in hun opdracht 

 Je zorgt ervoor dat ondersteuners hun competenties kunnen inzetten en erop 

aangesproken worden (coach). Zo wordt Emiliani een lerende organisatie waarbij 

medewerkers de kans krijgen en grijpen om hun competenties te versterken 
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Wat verwachten we van jou?  

 Je hebt minimaal 2 jaar dienstanciënniteit in de sector als begeleider klasse 1 

 Je geeft richting aan jouw eigen handelen en dat van de teamleden, vertrekkend 

vanuit de visie van Emiliani 

 Je bent goed in het uitbouwen van relaties met het netwerk van de cliënt en je 

stelt je verbindend op 

 Je bent een kritische denker die nagaat of en hoe de kwaliteit van de 

dienstverlening verbeterd kan worden 

 Je weet waar de competenties, talenten en ambities liggen van de diverse 

teamleden en je hebt oog voor elk teamlid en zijn/haar functioneren 

 Je kan jouw collega's enthousiasmeren en motiveren om zich inhoudelijk te 

verdiepen of zich aan te sluiten bij interne werkgroepen 

 Je geeft feedback op een open en constructieve manier 

 Je werkt vroegdiensten (vanaf 6u30) en laatdiensten (tot 21u00) 

 Je werkt voornamelijk op weekdagen, maar je bent inzetbaar in weekends als de 

noodzaak er is  

 

Wat kan jij van ons verwachten?  

 Contract onbepaalde duur voltijds (38u/week) 

 Startdatum 1/06 (te bespreken) 

 Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie  

 Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast team 

 Een groot aanbod aan vorming en coaching  

 Extra weekendvergoedingen 

 Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2.50/maaltijd) 

 Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke 

fietsvergoeding (0,24 euro/km) 

 

Interesse in deze job? 

De selectie omvat een gesprek en in de tweede ronde wordt een assessment gepland 

bij Ascento. Voor meer informatie kan je terecht bij Lieve Pensaert via het algemeen 

telefoonnummer 09/348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 9/05 te bezorgen aan Lieve 

Pensaert via vacature@emiliani.be met vermelding van volgende referentie: 

LP/23042021/TCGR 
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