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Datum vacature: 15/11/2019  

 
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:   

 

NACHTBEGELEIDER NAH RONSE 
 

Functieomschrijving 

Bij NAH Ronse krijgen 14 cliënten woonondersteuning op permanente basis. Het gaat hierbij om 

volwassen cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel.  

Als nachtbegeleider sta je ’s nachts in voor het welzijn en de veiligheid van de cliënten en houd je 

toezicht op de algemene veiligheid van het terrein en haar gebouwen gedurende de nacht. 

Concreet werk je 3 nachten per week van 21u ’s avonds tot 9u ’s morgens. Tussen 21u en 23u help je 

mee om de overgang van dag naar nacht volgens de bestaande afspraken te begeleiden.  

Aangezien het een “slapende waak” betreft kan je vanaf 23u tot 7u zelf slapen in de kamer van de 

begeleiding. Je blijft echter stand-by en functioneert als permanentie voor als er problemen 

opduiken bij de cliënten.  

Tussen 7u en 9u begeleid je het ochtendmoment voor de cliënten: ondersteuning bieden bij het 

wekken, de verzorging, het aankleden en het ontbijt. Dit volgens de bestaande afspraken die 

beschreven staan in het draaiboek van de afdeling.  

 

Plaats tewerkstelling 
Oscar Delghuststraat 64 in Ronse 
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Profiel 

We zoeken iemand die voldoende ervaring heeft in begeleidingswerk om gedurende de nacht alleen 
op dienst te staan. Die persoon moet in staat zijn om rustig en doelmatig te handelen bij onvoorziene 
omstandigheden. 
 

Aanbod 
We bieden een tijdelijke halftijdse arbeidsovereenkomst van 14 december tot en met 10 januari.  

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Gregory Bistoen, clusterverantwoordelijke (055/38 82 10 of 

gregory.bistoen@vzwdebolster.be ) of bij Katrien Callens, stafmedewerker (055/33 96 96 of 

katrien.callens@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 vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. Limietdatum voor sollicitatie is 8/12/2019.
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