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Datum vacature: 20/06/2022 

 
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 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:   

PSYCHIATER 
 

Functieomschrijving 

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe collega voor de psychiatrische ondersteuning t.b.v. 

cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende ondersteuningsnoden zoals gedrags-en 

emotionele problemen, dementie en autisme.  

Een belangrijke pijler in de integratieve aanpak van deze doelgroep is het ontwikkelingsdynamisch 

kader van dr. A. Dósen.  

 

Jouw opdracht : 

 Je levert een essentiële bijdrage in de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep. Door 

de specifieke en/of atypische symptomatologie vormt dit een bijzondere uitdaging in jouw 

aanpak. 

 Je volgt de medisch-psychiatrische behandeling van de cliënten op in nauwe samenwerking 

met het interdisciplinair team (orthoagogen, medische dienst). 

 Je interdisciplinaire aanpak draagt bij tot het vergroten van de kennis en de vaardigheden 

van de teamleden in het herkennen van en omgaan met psychiatrische symptomen en 

bijhorende gedragspatronen.  

 Je bent waar nodig ter beschikking voor overleg met ouders, familie, netwerk. 

 

 
Plaats tewerkstelling 
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 
 

 

Profiel 

Je behaalde het diploma van Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (volwassen 

psychiatrie). Bijkomende achtergrondkennis over dementie, autisme, fysieke en/of psychische 

kwetsbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking, vormt zeker een meerwaarde.  
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Je bent flexibel en communicatief ingesteld.  

Je bent empathisch maar besluitvaardig en hebt oog voor samenwerking. 

Je beschikt over goede luistervaardigheden.  Je zoekt de dialoog op en je neemt ook standpunt in. 

Men kan op jou vertrouwen op vlak van gemaakte afspraken.  

 

Je hebt een groot hart voor mensen met een verstandelijke beperking.  

Je hebt een positieve instelling. 

Aanbod 

• Wij bieden een contract van bepaalde duur tot 31/12/2022.  

• Jobtime : in overleg te bepalen (max. 9/24). 

• Verloning volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - 

barema geneesheer/specialist.  

• Je komt terecht in een warme professionele werkomgeving waar de cliënt en de medewerker 

centraal staan.   

• Je kan gebruik maken van een warme maaltijd uit eigen keuken aan kostprijs. De vestiging te 

Beerlegem ligt in de groene Zwalmstreek, vrij van files. Je kan ook gebruik maken van een 

fietsvergoeding.  

 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Patrick Dewaele, directeur Zorg en 

Agogiek (bereikbaar via 055/33 96 96 of per mail : patrick.dewaele@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.

Word jij onze collega ? 
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