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ViSie oP MedewerkerS

De Bolster zet in op welbevinden 
en professionaliseren van alle 
medewerkers, zowel individueel 
als in teamverband. 

In alles wat we doen, is de le-
venskwaliteit van de cliënt de 
steeds weerkerende toetssteen. 
Onze medewerkers zijn van grote 
waarde hierbij. Ze verdienen dan 
ook alle steun en waardering.

Maar hoe doen we dat in de 
praktijk?

De leefgroepbegeleiders en 
begeleiders dagbesteding om-
ringen en ondersteunen de cli-
enten zoveel mogelijk op maat 
van hun noden. De begeleider 
is daarbij niet enkel coach van 
de cliënt maar is ook bruggen-

bouwer naar het netwerk van de 
cliënt. Dat netwerk kan heel di-
vers zijn: familie, vrienden, betrok-
ken vrijwilligers, buren, mensen 
uit verenigingen, … enz. Een be-
geleider doet dit niet alleen: dit is 
de taak van een volledig team. 
Toch heeft elke begeleider één 
of meerdere cliënten waarvan 
hij/zij aandachtsbegeleider is. Hij/
zij kijkt dan vooral vanuit het per-
spectief van die specifieke cliënt. 

Medewerkers gaan regelmatig 
in overleg met elkaar. De teams 
in de leefgroepen en dagbeste-
ding worden ondersteund door 
een teamverantwoordelijke, een 

maatschappelijk werker of soci-
aal verpleegkundige, een ortho-
agoog en een diensthoofd. De 
teams werken samen met heel 
wat mensen: medische dienst, 
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logopedisten, kinesisten, keuken, 
poetsploeg, washuis, technische 
dienst, administratie. Ook leef-
groepen en dagbesteding wer-
ken in nauwe afstemming.  Om 
die samenwerking vlot te laten 

verlopen, is heel wat overleg no-
dig. Medewerkers worden gesti-
muleerd om actief deel te nemen 
aan deze overleggen. 

De voorziening voorziet in een 
breed vormingsaanbod voor alle 
medewerkers in alle diensten. 
Mee zijn in je vakgebied, je ken-
nis en achtergrond aanscherpen: 
dat alles is belangrijk voor je eigen 
evolutie en voor het continu ver-
beteren van de dienstverlening 
aan onze cliënten. 

In alle teams is het goed kunnen 
samenwerken belangrijk. Goed 

samenwerken is niet altijd vanzelf-
sprekend maar het bepaalt mee 
de kwaliteit van de dienstverle-
ning aan onze cliënten. In die zin 
investeren we uitdrukkelijk in een 
goede teamwerking. Er worden 
verbindende activiteiten georga-
niseerd waarbij medewerkers, stil-
staan bij hun samenwerking. 

Op geregelde tijdstippen ga je 
als medewerker aan tafel zitten 
met je leidinggevende om een 
afstemmingsgesprek te voeren. 
Zowel medewerker als leiding-
gevende kunnen punten op de 
agenda van dit gesprek zetten. 
Het kan gaan over hoe je func-
tioneert maar ook over je welbe-
vinden, je loopbaan, vormingsno-
den, enz. 

Leidinggevenden en begelei-
dingsteams investeren veel tijd en 
energie in het positief ondersteu-
nen van medewerkers en teams. 
Ook zij krijgen op hun beurt on-
dersteuning in die opdracht.
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VacatureS 
bij VZw de bolSter

Wij werven regelmatig nieuwe 
medewerkers aan. Onze vaca-
tures kan je vinden op onze web-
site: www.vzwdebolster.be. 

Ook op de website www.vdab.be 
publiceren we onze vacatures. 

Vooral voor de begeleidersfunc-
ties hebben we zeer regelmatig 
vacatures. 
Voornamelijk mensen met een 
opleiding als opvoeder komen 
hiervoor in aanmerking (A2 of 
graduaat/bachelor). 

Ook voor onze hoteldiensten 
(keuken, poetsploeg en washuis) 
zijn er af en toe vacatures. 

Je kan spontaan solliciteren door 
jouw brief en CV te bezorgen 
aan ons directiesecretariaat of 
deze informatie te e-mailen naar  
vacatures@vzwdebolster.be

Jouw kandidatuur wordt dan bij 
ons bijgehouden en wij nemen 
contact indien er zich een pas-
sende vacature  voordoet.
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PerSoneelSVoordelen

Als medewerker binnen vzw De 
Bolster geniet je van heel wat 
voordelen: een aangename sfeer 
onder de collega’s, een groene 
omgeving zonder files, nu en dan 
een feest … . Maar er zijn ook tal 
van andere voordelen:
 
 • Maaltijden: soep, hoofdgerecht 
en dessert aan bijzonder demo-
cratische prijzen 

 • Fietsvergoeding: een duwtje in 
de rug voor medewerkers die 
met de fiets komen werken

 • Proximus: voordelen rond gsm-
abonnementen, internet en di-
gitale televisie

 • DKV: aansluiting bij de collec-
tieve polis hospitalisatieverzeke-
ring 

 • DuoPaint: kortingen op verf, be-
hang en vloerbekleding

 • E5-mode: kortingen op kledij, 
zelfs cumuleerbaar met de kor-
tingen tijdens de solden 

 • Gabriëls: kortingen op de dag-
prijs bij aankoop van gasolie 
voor je verwarming 

 • Ideekids: korting voor vakanties 
voor kinderen tussen 3 en 12 
jaar 

 • VAB: korting bij aansluiting voor 
pechbijstand en reisbijstand en 
andere voordelen
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Stage 
binnen VZw de bolSter

Vzw De Bolster ziet het als haar 
maatschappelijke opdracht om 
aan studenten een plek te bie-
den waarin ze de nodige ervaring 
voor het latere werkveld kunnen 
opdoen.

Centraal in de opdracht van sta-
gebegeleiders staat de onder-
steuning van stagiairs in hun groei. 
We willen aan stagiairs de ruimte 
geven concreet aan de slag te 
gaan met de theoretische kennis 
die ze hebben verworven tijdens 
hun schoolloopbaan én dit bin-
nen een context van de steun 
en veiligheid van een team. Door 
correcte feedback en oprechte 
waardering willen wij stagiairs 
kansen geven om te groeien tot 
verdere professionalisering.

Vooral opvoeders en ergothera-
peuten vinden bij ons een stage-
plaats, maar ook in de keuken, 
in de technische dienst of in de 
administratieve diensten kunnen 
studenten de kneepjes van het 
vak leren.

Ben je geïnteresseerd om in vzw 
De Bolster stage te lopen, dan 
kan je contact opnemen met: 

 • Lut Van Steenbrugge  
Ergotherapeuten en opvoeders 
te Kluisbergen

 • Jennie Clybouw
 • Mathias Reynaert 
Opvoeders te Zwalm 

 • Jeannot Croes  
Ergotherapeuten te Zwalm    

 • Luc Callebaut 
Ergotherapeuten en opvoeders 
te Ronse    

 • Philip Dobbels  
Hoteldiensten (keuken, wasserij 
en poetsploeg) te Zwalm en 
Kluisbergen 

 • Frank Persoons
Technische dienst te Zwalm en 
Kluisbergen 

 • Robrecht Devriese  
Administratie

 • Patrick Dewaele  
Orthoagagen en maatschap-
pelijk werkers

 • Ilse Bockstaele  
Algemene vragen ivm stages



contactgegeVenS

vestiging Zwalm 
Kasteeldreef 2 ● 9630 Zwalm (Beerlegem)

Tel. 055 33 96 96

vestiging Kluisbergen
Stationsstraat 3 ● 9690 Kluisbergen

Tel. 055 39 00 00 

vestiging Ronse
Oscar Delghuststraat 64 ● 9600 Ronse

Tel. 055 38 82 10 

vzw De Bolster 
Maatschappelijke zetel: 

Kasteeldreef 2
9630 Zwalm (Beerlegem)

RPR Gent 0861.680.989

Email: 
secretariaat@vzwdebolster.be 
Website: www.vzwdebolster.be


