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heeft een vacature voor: 
 

Directeur Inhoudelijke Ondersteuning & Zorg 
38/38, onbepaalde duur 

 
Omschrijving: 
  
DAB en LSA zijn twee thuisbegeleidingsdiensten werkzaam in Limburg. Wij bieden doelgroep specifieke mobiele 
en ambulante begeleiding in gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen. Binnen de diensten is er 
specifieke kennis rond verstandelijke en fysieke handicap, autisme en niet aangeboren hersenletsel.  
De functie van de thuisbegeleider/thuisbegeleidster draagt ertoe bij dat de persoon met de beperking en zijn 
leefomgeving meer inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de persoon en weten hoe hiermee 
om te gaan, zodat de begeleiding (tijdelijk of definitief) overbodig wordt.  
Daarnaast biedt LSA ook woon en dagopvang voor volwassen personen met autisme in zijn studiowerking in 
Residentie Vijverplein te Zutendaal. In de aanpalende brasserie De Kapelanij wordt dagbesteding aangeboden. 
 
Wij zijn op zoek naar een directeur inhoudelijke ondersteuning & zorg om samen met de algemeen directeur:  
 

- het begeleidingsaanbod, geënt op de hedendaagse visie kwalitatief uit te bouwen; 
- ondersteuning te bieden aan de teamverantwoordelijken en teamleden; 
- aandacht voor en inspelen op de (inter)sectorale evoluties in begeleiding en zorg 
- aandacht voor interne en externe samenwerking  

  
Kwalificatievereisten: 
  

- Master in een menswetenschappelijke of sociale richting of gelijkwaardig door voldoende ervaring 
- Ervaring met leidinggeven 
- Ervaring met ambulant werken strekt tot aanbeveling 

   
Competenties: 
  

- Respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin 
- Hartelijk en geëngageerd zijn 
- Open kunnen communiceren 
- Betrouwbaar en integer zijn 
- Coachen en motiveren 
- Evenwichtig zijn 
- Visie op lange termijn 
- Zelfstandig werken 
- Vaardig in netwerking  
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Ons aanbod: 
 

- een contract van 38 uur van onbepaalde duur.  
- een veelzijdige en uitdagende job in een dynamisch team en een dynamische sector. 
- mogelijkheid tot eigen agendabeheer en beperkt telewerk.  
- laptop en gsm worden ter beschikking gesteld.  
- bezoldiging volgens barema 24 (K2) van PC319.01 en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen 
- indiensttreding vanaf 01.01.2022 (bespreekbaar).  
 

Voor meer informatie over de functie verwijzen we naar het functieprofiel op www.lsa.be of 
www.dienstambulantebegeleiding.be of kan u contact opnemen met Bjorn Ramaekers, tel: 0476/96 44 81 of 
Diane Luyts, tel: 0496/43 61 40. Graag geven we info over de job inhoud en de toekomst van de job.  
 

 
 
Aan kandidaten voor deze vacature vragen we om vóór 18/11/2021 een sollicitatiebrief en curriculum vitae te 
sturen naar:  
LSA 
T.a.v. Bjorn Ramaekers  
Donkweg 49, 3520 Zonhoven 
e-mail : LSA.BjornR@wegwijs.stijn.be 
 
 

 
 

 

http://www.stijn.be/
http://www.lsa.be/
http://www.dienstambulantebegeleiding.be/
mailto:LSA.BjornR@wegwijs.stijn.be

