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Datum vacature: 31/10/2022 

 
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 medewerkers, zowel individueel als in teamverband. 

De levenskwaliteit van de cliënt is de steeds weerkerende toetssteen. In vzw De Bolster werken 350 

medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

 

Momenteel zoeken we een:   

VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE 

AFDELING BOSKANT (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 
Je komt terecht in team 11/12. Dit team staat in voor de begeleiding van twee leefgroepen aangepast 
voor cliënten met een verstandelijke beperking en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van 
verzorging.  

Als verzorgende/zorgkundige  

• bied je ondersteuning bij de dagelijkse verzorging van cliënten 

• help je de woonbegeleiders bij het aanbieden van ontbijt en avondmaal aan de cliënten  

• neem je licht huishoudelijke taken op 

• ga je in overleg met je collega’s en leidinggevende 

 
Je maakt als verzorgende/zorgkundige deel uit van een vast team woonbegeleiders en neemt daarin een 
sterk ondersteunende rol op om het werk van de begeleiders in bovengenoemde domeinen te 
verlichten. 
Het is niet de bedoeling om de vaste begeleidingstaken van de woonbegeleiders over te nemen.   
 
Plaats tewerkstelling 
Vestiging Zwalm (Beerlegem), Kasteeldreef 2 
 

Profiel 
• Je hebt secundair beroepsonderwijs gevolgd en je bent afgestudeerd als verzorgende of je  

        hebt een opleiding tot zorgkundige gevolgd.  

• Je hebt een warm hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 

• 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.  
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Aanbod 
• We bieden een vervangingscontract voor +/- 1 jaar aan (zwangerschapsvervanging). 

• Jobtime : in onderling overleg te bepalen (minimum halftijds, maximum 30,4/38). 

• Je werkt in een tweeploegenstelsel (vroeg en laat) en in het weekend (1 weekend op 2).  

• Je komt terecht in een warme werkomgeving waar de cliënt en de medewerker centraal staan.   

• Je wordt verloond volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.   

• Je krijgt ondersteuning en groeikansen via vorming en begeleiding door collega’s en leidinggevenden.  

• Je werkt in een groene werkomgeving, vrij van files, fietsvergoeding mogelijk. 
 

Informatie 
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Karoline Waterloos, 

clusterverantwoordelijke via 055/33 96 96 of karoline.waterloos@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  of per e-
mail vacatures@vzwdebolster.be .
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