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Datum vacature: 29/09/2021 

 

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:   
 

WOONBEGELEIDER GAVERKANT HUIZEN 7 8 ZWALM 
 

Functieomschrijving 

Je werkt in een leefgroep met volwassen cliënten met een verstandelijke beperking en een 

bijkomende ondersteuningsvraag op vlak van gedrags- en emotionele problematiek. Je ondersteunt 

hen in hun woonsituatie. Dit houdt o.a. in: een huiselijke woonsituatie creëren, jezelf ten dienste 

stellen en actief inzetten vooral op de terreinen waar zij vaardigheden missen of niet meer bezitten, 

er naar streven dat de cliënten zich goed voelen, ze ondersteunen om zich te integreren en ze 

maximaal ruimte geven om hun leven zelf in handen te nemen.   

 

Plaats tewerkstelling 
Vestiging Zwalm, Kasteeldreef 2 in 9630 Zwalm 
 

Profiel 

Je beschikt over een diploma opvoeder op bachelor- of op graduaatsniveau. Ook met een diploma 

opvoeder A2 kom je in aanmerking.  

Bij voorkeur heb je ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking en 

eventueel ook met een bijkomende ondersteuningsnood ovv gedrags- en emotionele problematiek.  

Je bent bereid om je in te werken en verder te bekwamen op vlak van het ondersteunen van deze 

specifieke doelgroep. 

 

Aanbod 
We bieden een bepaalde duur contract aan, van 1/11/2021 tem 31/12/2022, met kans op verlening. 

De jobtime bedraagt 30.4/38. 
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Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke (055/33 96 96 of 

via mail : inkie.decnuydt@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/vacatures of via vacatures@vzwdebolster.be.
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