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Datum vacature: 14/06/2021 

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-

aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 

individuele begeleiding aan. 

 

We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 

waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een:   

 

DIETIST(E) 
 

Functieomschrijving 

In De Bolster Zwalm wonen een 100-tal cliënten, gespreid over 11 huizen. Naargelang de doelgroep 

legt elk huis zijn eigen accenten in de werking. We streven er steeds naar de ondersteuning af te 

stemmen op ieders wensen, dromen en noden. Lekkere en gevarieerde voeding is een belangrijk 

aspect hierin.  

Als diëtiste is het jouw eerste zorg dat er in de voorziening gezonde en evenwichtige maaltijden 

bereid worden. En dus: 

 Maak je mee de menu’s op rekening houdend met de bijzondere noden van sommige 

cliënten (dieet, slikproblemen, allergieën, …) en de mogelijkheden van een grootkeuken  

 Volg je het voedingspatroon van de cliënten op in functie van hun gewicht  

 Bestel je de nodige dieetproducten  

 Ben je de contactpersoon tussen de keuken, de logo, de begeleiding, de verpleging en de 

huisarts 

Je helpt ook mee met de bereidingen in de keuken. Je brengt de gerechten op smaak en zorgt voor 

een correcte verdeling naar de leefgroepen.  

Je geeft advies en vorming omtrent gezonde voeding, kauw- en slikproblemen, diabetes, …  

De administratieve taken die bij jouw job horen, voer je correct uit.  

Je werkt zelfstandig, maar steeds in samenspraak met de kok, jouw leidinggevende en jouw team.  

Plaats tewerkstelling 
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm  
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Profiel 
Geloof jij ook in ‘Liefde gaat door de maag’? En heb je een diploma van diëtiste? Dan zijn we naar jou 
op zoek. 
Je bent ook steeds bereid om je bij te scholen in die thema’s die de sector van mensen met een 
beperking zo bijzonder maakt.   
 

Aanbod 
We bieden een halftijdse functie van een jaar. Na een positieve evaluatie wordt deze omgezet in een 

contract van onbepaalde duur. Startdatum is voorzien op 16 augustus 2021. Het uurrooster is 

onderling bespreekbaar. Verloning verloopt volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap.  

Je werkt in een warme omgeving waar de mens centraal staat en geniet van een aantrekkelijk 

sectorspecifiek verlofstatuut. Je werkt in een landelijke, filevrije omgeving. Je ontvangt een 

fietsvergoeding en kan een maaltijd aan democratische prijzen nuttigen.  

Informatie 
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Wim Van De Velde, verantwoordelijke 

keuken  (055/33 96 96 of wim.vandevelde@vzwdebolster.be). 

Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. 
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