
 

vzw De Bolster 
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm (Beerlegem) 

RPR Gent 0861.680.989 
Email: secretariaat@vzwdebolster.be 

Website: www.vzwdebolster.be 

 

 

 

 

  

  

 

 

Datum vacature: 14/01/2021  

 
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:   

 

ORTHOAGOOG 
 

Functieomschrijving 

VZW De Bolster ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-

aangeboren hersenletsel. Binnen de voorziening zijn 4 orthoagogen aan de slag.  

Momenteel zoeken we voor de vestiging Kluisbergen een orthoagoog ter vervanging van 

een collega gedurende 6 à 7 maanden. De doelgroep die je ondersteunt is ruim : van 

cliënten met een licht verstandelijke beperking tot cliënten met een diep verstandelijke 

beperking. Bijkomende ondersteuningsnoden zijn dementie, autisme en psychische 

kwetsbaarheid.  

 

Jouw opdracht : 

- Samen met de collega’s van de sociale dienst en een clusterverantwoordelijke 

(diensthoofd) coach je een aantal leefgroepen en teams in de inhoudelijke 

ondersteuning aan cliënten. Je zorgt voor een actuele en ter zake doende inbreng.  

- Je begeleidt waar nodig medewerkers in hun orthoagogische opdracht t.a.v. de 

cliënten. Je luistert en geeft advies. Daarbij help je medewerkers het juiste kader te 

vinden in hun omgang met cliënten en help je indien nodig mee zoeken naar 

gepaste aanpakken en oplossingen.  

- Je neemt deel aan o.a. teamoverleggen en specifieke cliëntoverleggen.  

- Je stuurt en ondersteunt de individuele handelingsplanning van cliënten.  

- Je neemt deel aan het orthoagogenoverleg en aan het beleidsoverleg binnen de 

voorziening. 

- Specifiek voor de vestiging Kluisbergen zal je ook ondersteunen bij de opstart van de 

werking n.a.v. de ingebruikname van de nieuwbouw. 

 

 

 

 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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Plaats tewerkstelling 

Stationstraat 3, 9690 Kluisbergen 

 

 

Profiel 

Je behaalde het diploma van master in de pedagogische wetenschappen optie 

orthopedagogiek. Je liep stage of je hebt een eerste werkervaring bij volwassenen met een 

verstandelijke beperking.  

Heb je achtergrond over dementie, autisme en/of psychische kwetsbaarheid bij mensen met 

een verstandelijke beperking, dan is dat zeker een meerwaarde.  

Je beschikt over goede luistervaardigheden en je bent goed in communicatie.  Je zoekt 

graag de dialoog op en je neemt ook standpunt in. Je verdiept je graag in specifieke vragen 

zonder daarbij het algemene beleid naar cliënten uit het oog te verliezen. Je organiseert je 

werk zelfstandig en je werkt gestructureerd, ook op administratief vlak. Men kan op jou 

vertrouwen op vlak van gemaakte afspraken. Je hebt een groot hart voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Je hebt een positieve instelling. 

 

Aanbod 

We bieden een vervangingscontract vanaf februari tot september 2021. Het betreft een 

voltijdse betrekking. Er wordt verloning voorzien op niveau master. Eventuele relevante en 

geattesteerde ervaring kan meegenomen worden bij de inschaling. Je komt terecht in een 

cliëntgerichte en warme professionele werkomgeving. Er wordt de nodige inwerking voorzien 

waarna je zelfstandig aan de slag gaat. Je kan gebruik maken van aankoopvoordelen en 

een warme maaltijd uit eigen keuken aan kostprijs. De voorziening ligt in de groene Vlaamse 

Ardennen, vrij van files. Je kan ook gebruik maken van fietsvergoeding.  

 

Informatie 

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

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

 

Diversiteit 

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

 

Solliciteren 

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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