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Datum vacature: 10/02/2021  

 
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:   

 

Begeleider muziekatelier Kluisbergen 
 

Functieomschrijving 

De muziekbegeleider maakt deel uit van het team ateliermedewerkers. Het team ondersteunt 

volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die in Kluisbergen woonondersteuning krijgen, 

op vlak van dagbesteding. 

Aan de hand van muziek biedt de muziekbegeleider de cliënten de mogelijkheid om te genieten en 

contact te maken met anderen . Indien mogelijk daagt de muziekbegeleider de cliënt uit om zelf 

(mee) muziek te maken. De nadruk ligt hierbij eerder op de ervaring dan op het resultaat. De 

begeleiding gebeurt hoofdzakelijk in kleine groepen van ongeveer telkens 5 cliënten. Maar ook bv 

muziek- en zangmomenten voor een wat grotere groep, behoren tot de mogelijkheden.  

Daarnaast kan in functie van de continuïteit van de dienstverlening sporadisch ondersteuning van 

cliënten dagondersteuning ook tot het takenpakket behoren. Dit behelst m.n. permanentie 

basisgroep, maaltijdbegeleiding en/of vervoer.  

 

Plaats tewerkstelling 

Vestiging Kluisbergen, Stationsstraat 3 
 
Aanbod 

We bieden een halftijdse tewerkstelling aan in de context van een voorziening. Je werkt daarbij vrij 

zelfstandig maar tegelijk ook in een team van collega’s. Je krijgt de mogelijkheid om het bestaande 

muziekatelier verder vorm te geven aansluitend bij de noden van onze cliënten en je eigen inzichten 

en talenten.  

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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We voorzien een tewerkstelling voor een jaar te starten in april 2021. Er is mogelijkheid tot 

verlenging bij een positieve evaluatie langs beide kanten. Op termijn is een voltijds contract 

bespreekbaar, door combinatie met een gelijkaardige opdracht in de vestiging Zwalm.  

 
Profiel 

 Je beheerst een begeleidingsinstrument (piano, gitaar, …) goed en je hebt zin en talent om 

met een breed instrumentarium aan de slag te gaan.  

 Je bent in staat om belevingsmomenten rond muziek zelfstandig vorm te geven en te 

begeleiden. 

 Je neemt zelf initiatieven om diverse mogelijkheden te verkennen en een eigen aanbod uit te 

bouwen. 

 Je bent iemand die zelfstandig kan werken maar tegelijk ook graag het overleg aangaat. 

 Bij voorkeur heb je ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.  

 Je hebt een bachelordiploma in een richting ergotherapie, orthopedagogie of muziek. Bij 

voorkeur heb je ook een muziekopleiding gevolgd. 

 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Patrick Dewaele, directeur Zorg-

Agogiek, via 055/33 96 96 of patrick.dewaele@vzwdebolster.be. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website www.vzwdebolster.be of per 
e-mail vacatures@vzwdebolster.be 

 

Diversiteit 

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
mailto:patrick.dewaele@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/
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