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Datum vacature: 08/07/2021 

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 medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. De levenskwaliteit van de cliënt is de steeds weerkerende toetssteen.                                

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

                   

Momenteel zoeken we een:   

 

VLINDERFUNCTIE NURSING (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 

In De Boskant in De Bolster-Zwalm verblijven cliënten met een verstandelijke beperking en een 
bijkomende ondersteuningsnood op vlak van verzorging. Er zijn twee leefgroepen van telkens een 
16-tal cliënten. Als vlinder draai je mee in beide teams en spring je volgens de gebeurtenissen van 
het moment daar waar nodig in.  

 

Je kan jezelf vinden in de volgende omschrijving:  

 Je biedt zorg op maat : Je ondersteunt de cliënt bij de dagdagelijkse activiteiten. Je helpt mee 
om de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen. Dit doe je door de doelen van het 
handelingsplan na te streven. Je observeert, registreert en rapporteert correct. Belangrijke 
signalen geef je door aan de aandachtsbegeleider.  

 Je laat iedere cliënt optimaal aan bod komen : Je werkt de keuzes van de cliënten uit en je 
gaat daarvoor op zoek naar het juiste aanbod qua dagondersteuning. 

 Je ondersteunt het sociaal netwerk : Je helpt cliënten bij het uitbouwen van hun sociale 
contacten. Je verzorgt informele ontmoetingsmomenten met personen uit hun netwerk. 

 Je creëert een plek waar het goed om leven is: Je maakt de leefgroep gezellig. Je voelt de 
groepsdynamieken aan en intervenieert waar nodig.  

 Je werkt graag in teamverband: Je draagt je steentje bij om de groepssfeer te bevorderen. Je 
communiceert en overlegt met je collega’s. Je komt de gemaakte afspraken na. 

 
Plaats tewerkstelling 
Vestiging Zwalm (Beerlegem), Kasteeldreef 2 
 

Profiel 
• Je hebt een bachelor- of graduaatsdiploma in een orthopedagogische richting of een A2-diploma 

Leefgroepenwerking of Jeugd- en Gehandicaptenzorg.  
• Je hebt een hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 
• Je doet graag verzorgende taken. 
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Aanbod 

• We bieden een contract met jobtime 30,4/38 tot einde december 2021 aan. Indiensttreding zo 
snel mogelijk. In je basisuurrooster werk je van 8u tot 16u. Als de nood zich voordoet, kan er 
flexibel omgegaan worden met de uren. Sporadisch werk je in het weekend.   

• een warme werkomgeving waar de cliënt en de medewerker centraal staan.   

• wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.   

• ondersteuning en groeikansen via vorming en begeleiding door collega’s en leidinggevenden.  

 

 

Informatie 
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Karoline Waterloos, 

clusterverantwoordelijke via 055/33 96 96 of karoline.waterloos@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 de website www.vzwdebolster.be of per 
e-mail vacatures@vzwdebolster.be

mailto:karoline.waterloos@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/
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