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Datum vacature: 26/3/2020  

 

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 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:   
 

INTERNE EN EXTERNE VACATURE 

NACHTBEGELEIDER (KLUISBERGEN) 
 

Functieomschrijving 
De nachtbegeleider doet hoofdzakekijk actieve nachtdiensten.  

De nachtbegeleider :    

• Begeleidt de overgang van dag naar nacht volgens afspraak  

• Zorgt voor rust tijdens de nacht  

• Wekt de cliënten  

• Verschoont cliënten   

• Dient medicatie toe  

• Observeert de cliënt en rapporteert de bevindingen op vraag en/of op eigen initiatief  

• Bewaakt het slaapcomfort van de cliënt en doet hieromtrent voorstellen  

• Staat cliënten bij bij angst, onrust of verdriet  

• Hanteert de ter beschikking gestelde communicatie – en veiligheidsapparatuur  

• Voert de algemene veiligheidsmaatregelen uit  

• Overlegt met de aanwezige woonbegeleiders met het oog op overdrachtsinformatie  

• Heeft een signaalfunctie en rapporteert specifieke opmerkingen 

• Voert ondersteunende taken uit ivm de was 

• Neemt op een constructieve manier deel aan het nachtdienstoverleg en overleg met de 
leefgroepen.  

 

Plaats tewerkstelling 
Vestiging Kluisbergen, Stationsstraat 3, 9690 Kluisbergen 
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Profiel 

•  Je hebt een diploma op niveau secundair onderwijs, HBO5 of als bachelor in een sociale of 
verpleegkundige richting.  

• Je hebt ervaring met verzorging  

• Ervaring met werken in een nachtdienst is een troef 

• Je beschikt over een grote inzet en zin voor verantwoordelijkheid   

• Je kan alleen werken  

• Je bent in staat om te handelen in onverwachte situaties en crisissituaties  

• Je bent bereid tot leren  

• Je hebt een collegiale houding en je werkt op een positieve manier samen met collega’s 

 

Aanbod 
We bieden langdurige vervangingsovereenkomst aan met jobtime 19/38 of 30/38. Ingangsdatum kan 

afgesproken worden.  

 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Vansteenbrugge (lut.vansteenbrugge@vzwdebolster.be 

of 055/390000) en bij  Katrien Callens, stafmedewerker (katrien.callens@vzwdebolster.be of 055/33 

96 96).  

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