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Datum vacature: 09/11/2022 

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:   

 

WOONBEGELEIDER 

AFDELING BOSKANT (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 
Je werkt in twee leefgroepen aangepast voor cliënten met een verstandelijke beperking en een 
bijkomende ondersteuningsnood op vlak van verzorging. De opdracht van de woonbegeleider 
bestaat uit : 

• Bieden van zorg op maat: instaan voor de dagelijkse zorg, ondersteunen en begeleiden doorheen 
dagelijkse bezigheden, perspectieven van het handelingsplan helpen bereiken, open 
communiceren en correct registreren, observeren en rapporteren, indien nodig signalen geven 
aan de zaakwaarnemer.  

• Iedere cliënt optimaal aan bod laten komen: structuur en duidelijkheid bieden, uitwerken van de 
keuzes van bewoners, meewerken aan en ondersteunen van therapieën.  

• Ondersteunen van het sociaal netwerk: bewoners begeleiden in hun sociale contacten, verzorgen 
van informele contacten met personen uit de sociale netwerken van bewoners, luisteren.  

• Teamwerking: communiceren en overleggen met collega’s, afspraken maken en naleven.  
 

Plaats tewerkstelling 
Vestiging Zwalm (Beerlegem), Kasteeldreef 2 
 

Profiel 
• Je hebt een bachelor- of graduaatsdiploma in een orthopedagogische richting of een A2-diploma 

Leefgroepenwerking of Jeugd- en Gehandicaptenzorg.  
• Je hebt een hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 
• Je doet graag verzorgende taken. 
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Aanbod 
• We bieden een contract bepaalde duur met jobtime  30,4/38 of 38/38 (in overleg te bepalen) tem 

31/12/2023, kans op verlenging.   

• Een warme werkomgeving waar de cliënt en de medewerker centraal staan.   

• Wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.   

• Ondersteuning en groeikansen via vorming en begeleiding door collega’s en leidinggevenden.  

• 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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