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Datum vacature: 09/11/2022  

  
VW 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. Vanuit diverse locaties binnen de regio Vlaamse Ardennen bieden 350 

medewerkers dagelijks warme en professionele ondersteuning aan onze cliënten.  

Voor de dienst Zelfstandig Wonen, zijn we op zoek naar een :  

BEGELEIDER ZELFSTANDIG WONEN  
  

Functieomschrijving  
  

Binnen De Bolster biedt de dienst Zelfstandig Wonen ambulante en mobiele ondersteuning aan 

cliënten die individueel of met maximaal drie personen een woning delen en hun leven zelfstandig 

willen uitbouwen. De frequentie van de begeleidingsmomenten is afhankelijk van de noden van de 

cliënt. De ondersteuning aan huis kan variëren van 1 tot 7 momenten per week.   

  

Je takenpakket als begeleider bestaat eruit dat je de hulpvraag van de cliënt detecteert en samen 

met de cliënt doelen opstelt in de groei naar zelfstandigheid.   

Je versterkt de cliënt in verschillende domeinen van zijn of haar leven:     

- Psychosociale noden   

- Onderhouden en opbouwen van sociale contacten   

- Dagbesteding invullen   

- Activiteiten in het dagelijks leven organiseren, zoals boodschappen doen of het appartement 

schoonmaken   

- Persoonlijke verzorging  

- Administratie in orde brengen   

  

Je werkt zelfstandig, maar overlegt regelmatig met collega’s, het begeleidingsteam (ortho, 

maatschappelijk werker en clusterverantwoordelijke), met de ondersteunende diensten (logistiek, 

administratie, …) en met externe diensten.   

Plaats tewerkstelling  

Je ondersteunt cliënten in diverse woonlocaties in de regio rond Zwalm.   
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Profiel  
  

 Je beschikt over een bachelordiploma orthopedagogie of een diploma opvoeder A2.   

 Je hebt ervaring met werken met personen met een verstandelijke beperking en een 

psychische kwetsbaarheid. Enthousiasme en uitgesproken interesse zijn minstens even 

belangrijk.  

 Je kan zelfstandig werken en je neemt initiatief.   

 Je communiceert vlot en graag, je werk vanuit een basishouding van respect voor de cliënt, je 

werkt sterk vanuit het geloof in empowerment bij de cliënt, je bent positief ingesteld.  

 Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid vervoer voor de cliënten te doen met eigen 

wagen.  

 Je beschikt over praktische, organisatorische, administratieve en PC-vaardigheden.   

  

  

Aanbod  

 Tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31/12/2023  

 Jobtime in onderling overleg af te stemmen (19/38 - 28,5/38 - 30,4/38 – 38/38). 

 Wedde volgens de loonbarema’s VAPH Paritair Comité 319.01 

  

Informatie  
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Karoline Waterloos, 

clusterverantwoordelijke (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 vacatures@vzwdebolster.be of via onze 

website www.vzwdebolster.be/vacatures.    

    

  

  

http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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SURF NAAR  

                                                                       

WWW.VZWDEBOLSTER.BE  

  

  


