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Datum vacature: 10/7/2020 

 
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:   

 

WOONBEGELEIDER/VERZORGENDE (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 

Je werkt als ondersteuner voor volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die wonen in De 

Bolster en die een bijkomende vraag hebben op vlak van verzorging.  

Jouw opdracht :  

• Je staat mee in voor de dagelijkse zorg. Je neemt voornamelijk verzorgend en licht huishoudeljik 

werk op. Doorheen deze taken, ondersteun en begeleid je cliënten met aandacht voor hun 

specifieke noden.   

• Je overlegt met collega’s, je deelt observatie, je registreert volgens afspraken binnen het team.  

• Naar gelang jouw talenten en ervaring, is het bijkomend verder opnemen van begeleidende 

taken mogelijk. Het gaat dan om het mee uitwerken van keuzes van cliënten, het begeleiden van 

cliënten bij hun sociale contacten en het mee ondersteunen van andere aspecten die belangrijk 

zijn voor kwaliteit van leven.  

 

Plaats tewerkstelling 

Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 

 

Profiel 

Je hebt een diploma A2 opvoeder (jeugd- en gehandicaptenzorg of leefgroepenwerking) of een 

diploma HBO5 orthopedagogie. 

Je komt ook in aanmerking als je beroepssecundair onderwijs gevolgd hebt en je afgestudeerd bent  

als verzorgende.  Ook als je de opleiding zorgkundige gevolgd hebt kom je in aanmerking voor deze 

vacature.   

 

 

 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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Je hebt een warm hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Je doet graag verzorgende en licht huishoudeljike taken. 

Je ziet werk, je werkt efficiënt en tegelijk ook zorgzaam en met aandacht voor de cliënt. 

Je komt afspraken na, bent stipt en je gaat in overleg.  

Je gaat discreet om met de privacy van de cliënten. 

Je kan eenvoudige registraties doen op de computer.  

 

 

Aanbod 

Wij bieden een tijdelijke tewerkstelling aan tot en met 31/12/2020. De jobtime bedraagt 30,4/38. 

Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie. Je werkt met een vast uurrooster. Je werkt overdag, er 

zijn geen nachtdiensten inbegrepen. Je werkt 1 weekend op de twee. We zoeken een nieuwe fijne 

collega die snel van start kan gaan. 

Je komt terecht in een cliëntvriendelijke omgeving waar aandacht voor de persoonlijke behoeften 

van de cliënt centraal staan. De voorziening is gelegen in een groene en rustige omgeving, vrij van 

files.  

Je verloning gebeurt op basis van de barema’s van de sector gehandicaptenzorg. Eventuele relevante 
anciënniteit kan meegenomen worden mits een geldige attestering.  
 

Inforrmatie 

Voor inforrmatie kan je terecht bij Karoline Waterloos, clusterverantwoordelijke (055/33 96 96 

karoline.waterloos@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.        

 
Solliciteren 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vzwdebolster.be of surf naar onze website 
www.vzwdebolster.be/vacatures. 
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