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Datum vacature: 11/03/2022 

 
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:   

 

VERZORGENDE/LOGISTIEK ASSISTENT 

 CLUSTER 123 (ZWALM) 
 

Functieomschrijving 

Je werkt als ondersteuner van cluster 123 die bestaat uit drie huizen met een 40-tal volwassen 

cliënten met een verstandelijke beperking, sommigen met bijkomende psychische kwetsbaarheid of 

ASS. Je ondersteunt de woonbegeleiding in hun opdracht als volgt:  

Jouw opdracht :  

• Je staat mee in voor de dagelijkse zorg rondom de cliënten binnen cluster 123. 

• Je ondersteunt de woonbegeleiding in het verdelen en begeleiden van eetsituaties, 

verzorgingsmomenten, …. 

• Je neemt huishoudelijke taken op jou zoals sorteren en verdelen van de was, orde en netheid van 

de keukentjes, opmaken van bedden, … samen met de cliënten daar waar mogelijk.  

• Je overlegt met collega’s, je deelt observaties, je registreert volgens afspraken binnen het team.  

• Naargelang jouw talenten en ervaring, kan je mee ondersteunen bij het begeleiden van cliënten 

bij hun sociale contacten en het mee ondersteunen van andere aspecten die belangrijk zijn voor 

hun kwaliteit van leven.  

 

Plaats tewerkstelling 

Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 

 

Profiel 

Je hebt een diploma als verzorgende of zorgkundige. Ook als je de opleiding logistiek assistent 

gevolgd hebt, kom je in aanmerking voor deze vacature.   

 

 

http://www.vzwdebolster.be/?fbclid=IwAR2ILuo3r7cPvvk81Eo6H6SIny50-JPVSZtjOzwh3bPDXCYpSjteAIqlP3c
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Je hebt een warm hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Je doet graag verzorgende en licht huishoudelijke taken. 

Je ziet werk, je werkt efficiënt en bent tegelijk ook zorgzaam en aandachtig 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.  

 

 

Aanbod 

Wij bieden een tijdelijke tewerkstelling aan tot en met 31/12/2022. De jobtime bedraagt 19/38. Je 

werkt met een vast uurrooster. Je werkt in onderling overleg mogelijks af en toe eens een weekend. 

We zoeken een nieuwe fijne collega die snel van start kan gaan. 

Je komt terecht in een cliëntvriendelijke omgeving waar aandacht voor de persoonlijke behoeften 

van de cliënt centraal staan. De voorziening is gelegen in een groene en rustige omgeving, vrij van 

files.  

Je verloning gebeurt op basis van de barema’s van de sector gehandicaptenzorg. Eventuele relevante 
anciënniteit kan meegenomen worden mits een geldige attestering.  
 

Inforrmatie 

Voor informatie kan je terecht bij Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke (055/33 96 96 of 
inkie.decnuydt@vzwdebolster.be )  
 
Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.        

 
Solliciteren 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vzwdebolster.be of surf naar onze website 
www.vzwdebolster.be/vacatures. 
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