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Datum vacature: 16/06/2021  

 
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:   

 

Begeleider Dagbesteding Gavere 
 

Functieomschrijving 

In het dagcentrum te Gavere wordt ondersteuning geboden aan cliënten voor wie ‘gaan werken’ een 
hefboom tot een kwaliteitsvoller leven is. Het aanbod in de verschillende ateliers bestaat uit: textiel, 
kunst, decoratie, tuin en hout, keuken en semi-industriële arbeid.  
 
Om het team te versterken zijn we op zoek naar een collega die onze visie op dagbesteding 
ondersteunt, wat wil zeggen dat je jouw activiteit afstemt op de wensen, noden en mogelijkheden 
van elk individu. Je baseert jouw werking op de afspraken binnen het individuele handelingsplan.   
Met respect voor de eigenheid van elke cliënt zoek je actief mee naar oplossingen op 
begeleidingsvragen en neem je initiatief bij het oplossen van moeilijkheden.  
 
Je garandeert de continuïteit van de werking. Bij afwezigheid van een collega spring je in waar nodig. 
Bij afwezigheid van een medewerker vervoer kan jou gevraagd worden een deel van deze taak op te 
nemen.  

 
Plaats tewerkstelling 
Dagcentrum Gavere, Middelwijk 12 
 

Profiel 

Je hebt een opleiding ergotherapeut of opvoeder (A2 of bachelor) genoten. Je hebt bij voorkeur 

voeling met en kennis van de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking. Je kan 

zelfstandig werken, bent ondernemend. Je hebt een flexibele instelling. Je werkt graag in team. Je 

bent in het bezit van een rijbewijs B. Je hebt een basiskennis van Microsoft Office.  

 
 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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Aanbod 
We bieden een 4/5e-tewerkstelling aan van 9/8/2021 tot en met 31/12/2021. Je werkt tijdens 

weekdagen (niet op maandagen en feestdagen). De verloning gebeurt volgens de barema’s van het 

VAPH en is gebaseerd op diploma en eventuele relevante en aantoonbare ervaring.  

Je komt terecht in een dynamisch team. Het werk biedt veel afwisseling en eveneens de mogelijkheid 

om bijkomend ervaring op te doen.   

 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Ilse Bockstaele, stafmedewerker 
medewerkersbeleid (055/33 96 96, ilse.bockstaele@vzwdebolster.be).  
 
Solliciteren 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vzwdebolster.be of surf naar onze website 
www.vzwdebolster.be/vacatures 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf de 2e week van juli.  
 
Diversiteit 

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