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Datum vacature: 01/02/2023 

 

WOONBEGELEIDER 

HUIS 1 – Scheldemeers - Kluisbergen 
 

De Bolster-Kluisbergen ondersteunt een 64-tal cliënten. Jij komt terecht in het team van huis 1, in 
onze nieuwbouw te Scheldemeers. Dit team staat op dit moment in voor de begeleiding van 11 
cliënten met voornamelijk een ernstig verstandelijke beperking en een grote ondersteuningsnood op 
vlak van verzorging. Bij enkele cliënten is er ook sprake van bijkomende gedragsproblemen. 
 
Wat doe je ?  

 Je biedt zorg op maat : Je ondersteunt de cliënt bij de dagelijkse activiteiten. Je helpt mee om de 
kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen. Dit doe je door de doelen van het 
handelingsplan na te streven. Je observeert, registreert en rapporteert correct. Bij belangrijke 
signalen speel je kort op de bal en geef je deze door aan de aandachtsbegeleider/ 
teamverantwoordelijke/medische dienst/ortho. 

 Je hebt oog voor detail en hanteert een warme begeleidingsstijl: Dit zowel tijdens de dagelijkse 
fysieke/medische verzorging als bij de opvolging van de cliënt. 

  Het veranderende zorglandschap is voor jou een uitdaging: Toekomstige opnames waarbij 
andere problematieken de bovenhand halen of centraal staan, zijn voor jou een welkome 
afwisseling en schrikken jou niet af. 

 Je laat iedere cliënt optimaal aan bod komen : Je werkt de keuzes van de cliënten uit en je gaat 
daarvoor op zoek naar het juiste aanbod qua daginvulling. Hierbij hanteer je een gezond 
evenwicht tussen verzorging en activiteiten. 

 Je ondersteunt het sociaal netwerk : Je helpt cliënten bij het uitbouwen van hun sociale 
contacten. Je verzorgt informele ontmoetingsmomenten met personen uit hun netwerk.  

 Je creëert een plek waar het goed om leven is: Je maakt de leefgroep gezellig. Je voelt de 
groepsdynamieken aan en intervenieert waar nodig.  

  Je werkt graag in teamverband: Je draagt je steentje bij om de groepssfeer positief te 
bevorderen. Je communiceert en overlegt met je collega’s. Je komt de gemaakte afspraken na 
en volgt alles goed op.  

 Je kan omgaan met veranderingen en prioriteiten stellen: je kan doorheen de dag of werking 
inspelen op veranderende noden en situaties, waarbij vlot “schakelen” één van jouw sterktes is. 
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Waar werk je?  
Vestiging Scheldemeers, Oudenaardebaan 6 in 9690 Kluisbergen 

Wie ben je? 

 Je hebt bij voorkeur een basisopleiding A2 (Leefgroepenwerking of Jeugd- en Gehandicapten-
zorg), een basisopleiding graduaat of bachelor orthopedagogie of een diploma verpleegkundige
(A2 of HBO5).

 Ben je zorgkundige en heb je voeling met mensen met een verstandelijke beperking, dan kom je
ook in aanmerking.

 Ervaring (eventueel via stage) bij volwassenen met een verstandelijke beperking is aangewezen.
Heb je ervaring met verzorging, dan is dit zeker een troef.

Wat krijg je? 

◊ Contract onbepaalde duur.
◊ Jobtime 30,4/38 (80%)

◊ Startdatum = juni/juli 2023

◊ Je werkt in een roulement van week-, weekend- en feestdagen.

◊ Je komt terecht in een dynamisch team waar de cliënt centraal staat.

◊ Het team wordt, naast de meewerkende teamverantwoordelijke, ondersteund door de 
clusterverantwoordelijke, ortho en sociaal-medische dienst.

Wil je meer weten?  
Bel of mail Bart Hanssens, clusterverantwoordelijke (055/39 00 00 of 

bart.hanssens@vzwdebolster.be) 

Past deze job bij jou?  

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 

Heb je interesse? 
Kandideren kan door een mailtje met je korte motivatie te bezorgen aan de 
clusterverantwoordelijke.  

.
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