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F U N C T I E P R O F I E L

I .   I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S

Functiebenaming Teambegeleider

Weddeschaal B1-B2-B3

Graad Stafmedewerker B

Directie - dep - dienst Directie Thuiszorg – dienst Thuiszorg

Functiefamilie Staf niet-leidinggevend

I I .   D O E L  V A N  D E  F U N C T I E

Begeleiden, opvolgen en coachen van de medewerkers van de thuiszorgdiensten verbonden aan 
Motena, opdat een kwalitatieve, duurzame dienstverlening kan geboden worden voor de klant en 
de (doelgroep)medewerkers goede arbeidsattitudes en –vaardigheden verwerven. 

I I I .   P L A A T S  I N  D E  O R G A N I S A T I E

Rapporteert aan: Diensthoofd Thuiszorg 

Geeft leiding aan: geen 

Visuele weergave: zie intranet



I .  R E S U L T A A T S G E B I E D E N

1. Instaan voor de dagelijkse organisatie, coördinatie en planning van deelaspecten van de 
werking van de entiteit en /of toezien op een kwalitatieve uitvoering van duidelijk 
omschreven taken om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. 

Dit omvat onder meer volgende taken:
- Opmaken van een personeelsplanning en taakverdeling en bijsturen: plannen van prioriteiten,

efficiënte route, noden klant, vereisten volgens arbeidsreglement, vervanging regelen…
- Geven van korte, duidelijke werkinstructies aan collega’s; beantwoorden van vragen 

betreffende de uit te voeren taken.
- Oplossen van operationele problemen, adviseren en ondersteunen bij moeilijke dossiers of 

opdrachten.
- Opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering op het werkterrein.
- Ondersteunen bij de prospectie, opstart en opvolging van klanten (zowel diensten bij mensen

als bij organisaties) om de kwaliteit van hun service te garanderen.
- Bewaken van de rendabiliteit van de diensten en het adviseren van het diensthoofd betreft 

mogelijke verbeteringen.
- …

2. Instaan voor personeelsbeleidgerelateerde taken volgens duidelijke instructies en 
richtlijnen van een of meerdere (doelgroep)medewerkers binnen de entiteit om bij te 
dragen tot de continuïteit van de entiteit.

Dit omvat onder meer de volgende taken:
- Ondersteunen bij het voeren van personeelsgerelateerde gesprekken en verslaggeving die 

van toepassing zijn op de coaching en ontwikkeling van medewerkers in de job (selectie-, 
evaluatie-, functionerings-, verzuim-, loopbaangesprekken…). 

- Beheer ziektebriefjes, afwezigheden… 
- Rapporteren aan verantwoordelijken en ondersteunende diensten m.b.t. personeelsdossiers.
- Begeleiden van medewerkers bij hun onthaal binnen de entiteit. 
- Administratieve ondersteuning van de personeelsplanning en de personeelsdossiers i.s.m. 

administratie/HR in kader van functioneren medewerker.
- Coachen en bijsturen van medewerkers/stagiair via periodieke gesprekken en constructieve, 

tijdige, directe feedback. 
- Aanbieden van opleidingsaanbod op maat van de medewerkers i.s.m. HR.
- Coachen en bijsturen van stagiairs.
- …

3. Opzetten en uitdragen van een kwaliteitssysteem in de eigen entiteit zodat de diensten 
beantwoorden aan de noden van de cliënten en de kwaliteit van de dienstverlening 
permanent gewaarborgd is.

Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Opzetten van kwaliteitssystemen, bijsturen van kwaliteitssystemen binnen de eigen entiteit.
- Implementeren en opvolgen van kwaliteitszorg.
- Opmaken en beheren van kwaliteitsindicatoren (rughygiëne, preventiemaatregelen…).
- …
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4. Realiseren van een optimale informatiedoorstroming en communicatie zodat de 
leidinggevende en medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.

Dit omvat onder meer volgende taken:
- Organiseren en deelnemen aan een werkoverleg of een overleg naar aanleiding van een 

specifiek project of evenement.
- Voorbereiden en leiden van maandelijkse teamvergadering met de (doelgroep)medewerkers.
- Ervoor zorgen dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om 

zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren. Dit door middel van actieve begeleiding op het 
werkveld door zowel bij de klant ter plekke als in de organisatie de medewerkers te 
begeleiden (bv. opleiden in de kennis van de diensten, detecteren behoeften klant, 
hygiënevoorschriften…). 

- Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken 
inzake uitvoering van een project of evenement.

- Voorstellen tot verbetering, ondersteunen en opvolgen van het proces en procedures binnen 
de diensten.

- Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de werking van de (sub)dienst, de 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten…

- Verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora (bv. werkoverleg 
en diensthoofdenoverleg).

- Afstemmen van de planning van de eigen dienst met de andere diensten en de prioriteiten 
die worden gesteld door de hiërarchische oversten.

- Samenwerken met families, mantelzorgers of andere niet-professionele hulpverleners.
- Samenwerken met andere professionele hulpverleners.
- …

I I .   E X P E R T I S E

Diploma of opleidingsniveau Bachelor,  een  opleiding  in  menswetenschappelijke
richting strekt tot de aanbeveling

Ervaring Geen
Inwerktijd in de context 6 maanden
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I I I .   C O M P E T E N T I E P R O F I E L

GEDRAGSCOMPETENTIES

Waardegebonden competenties:

Samenwerking Niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg.

Professionaliteit 
Niveau II: Neemt de rol van neutraal en onafhankelijk expert op, ontwikkelt 
zich en zoekt naar verbetering.

Integriteit Niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk.

Engagement 
Niveau II: Voelt zich betrokken en onderneemt actie om de zaken aan te 
pakken.

Klantgerichtheid 
Niveau II: Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing 
te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen.

Functie-specifieke competenties:

Coachen 
(ontwikkelingsgericht
coachen)

Niveau II: Biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste 
gedragsvaardigheden.

360°-
inlevingsvermogen

Niveau II: Reageert (via houding en handelen) adequaat op door anderen 
geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen.

Probleemanalyse 
(analytisch denken) Niveau II: Legt verbanden en ziet oorzaken.

Visie
Niveau II: Betrekt bredere (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn 
aanpak.

Initiatief
Niveau II: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen 
takendomein op te lossen (reactief en structureel).

Resultaatgerichtheid
Niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich 
ten volle in om die te bereiken. 

Organiseren
Niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen.

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES
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Niveau + omschrijving indien nodig

Werking en werkmiddelen:

Werking van de organisatie 2

Werkmiddelen en -methodieken
2 (kennis sociale kaart, coaching technieken, basiskennis 
sociale wetgeving, basiskennis HR,…)

Procedures en procesbeheer 2
Projectmatig werken 2

Wetgeving en regelgeving:

M.b.t. de organisatie 2
M.b.t. de functie 3 

Computer-vaardigheden:

Algemene computervaardigheden 2
Tekstverwerking 2

Rekenbladen 1
Presentaties 1

Mailtoepassingen 2
Software eigen aan de functie 2

Databanken 2

Niveaus:
1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen.
2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor 

het personeelslid deze maximaal kan toepassen.
3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen 

ontwikkelen.
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	Dit omvat onder meer de volgende taken:

