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Datum vacature: 30/09/2020 

 
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 professionaliteit en welbevinden 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: 

 

Stafmedewerker medewerkersbeleid 
 

Functieomschrijving 

 
Hoofddoel van de functie 

Je adviseert directie en clusterverantwoordelijken aangaande HR vraagstukken en organisatie-

ontwikkeling en biedt begeleiding en ondersteuning aan teams in de groei naar een proces- en 

projectgedreven organisatie.  

Kerntaken  

 Je vertaalt de organisatiedoelen in beleidsprioriteiten voor wat medewerkerszorg betreft.  

 Je evalueert sterktes en zwaktes van het HR-management binnen de organisatie en levert een 

positieve bijdrage aan de korte- en lange termijndoelen.  

 Je zorgt voor de nodige ondersteuning bij opmaak en uitvoering van de beleidsplannen met 

betrekking tot medewerkerszorg.  

 Je biedt concrete ondersteuning aan teams met betrekking tot de uitbouw van een 

personeels- en begeleidingssysteem met evaluatie- en functioneringsgesprekken en bewaakt 

mee de opvolging ervan.  

 Je participeert aan het sociaal overleg en volgt hiertoe de sociale wetgeving op. 

 

Profiel 

 
 Je bezit een bachelordiploma en hebt ervaring in HR. 

 Je kan plannen omzetten in processen en bent in staat deze processen te ondersteunen en te 

begeleiden.  

 Je bent sterk in analytisch en synthetisch denken. 

 Je plaatst problemen in een bredere context en kan van hieruit voorstellen formuleren. 

 Je beschikt over impact en overtuigingskracht. 

 Je bent een coach met goede luistervaardigheden. 

 Je kan samenwerkingsverbanden stimuleren, vertrekkend vanuit globale processen. 

 Je bent het gedachtengoed van een participatieve organisatiecultuur genegen. 

 

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

 
Je bureau bevindt zich op de maatschappelijke zetel (Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm). HR richt zich tot alle 

medewerkers van De Bolster. De Bolster ondersteunt cliënten in diverse locaties in de regio Zuid-Oost-

Vlaanderen: Zwalm, Kluisbergen, Gavere, Ronse, Herzele, Zingem. 

 

 

Aanbod 
 

* een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met jobtime 19/38 

* een warme werkomgeving waar de cliënt centraal staat 

* wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

* aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319) 

* tewerkstelling in een landelijk kader, vrij van files 

* middagmaal aan democratische prijs 

* fietsvergoeding 

 

 

Bij vzw De Bolster kom je terecht bij een stabiele speler in de ondersteuning van volwassenen met een 

beperking.  

 

Informatie 

 
Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 055/33 96 96 

of geert.bonte@vzwdebolster.be. In de aanwervingsprocedure is een assessment door een extern 

bureau opgenomen. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via onze website 

www.vzwdebolster.be/vacatures of via mail naar vacatures@vzwdebolster.be. 

 

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