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Datum vacature: 03/05/2022 

 

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. 
 

STAFMEDEWERKER KWALITEIT (50%)  

EN DUURZAAMHEID (30%) 
 

Jouw taak omvat: 

 Een dubbele functie op vlak van zowel kwaliteit (50 %) als duurzaamheid (30 %). 

Er kan ook gesolliciteerd worden voor de afzonderlijke functies. 

 Het uitwerken, implementeren en coördineren van het kwaliteitsdenken in samenwerking 

met de stuurgroep kwaliteit. 

 Het uitwerken van een klimaatplan in samenwerking met de duurzaamheidsmedewerker uit 

de Taborgroep. 

 Het opvolgen van de wettelijke verplichtingen inzake kwaliteit en duurzaamheid. 

 Het voorbereiden, bijwonen en opvolgen van de stuurgroep kwaliteit, van de intervisiegroep 

kwaliteit en van het leernetwerk klimaatplan (samen met collega’s uit de Taborgroep). 

 Advies verlenen aan beleidsteam en medewerkers bij de uitvoering van taken op gebied van 

kwaliteit en duurzaamheid. 

 Het opzetten, coördineren en uitvoeren van verbeterprojecten met oog voor kwaliteit en 

duurzaamheid. 

 

Functievereisten: 

 Je beschikt minimaal over een bachelor diploma. 

 Je hebt kennis van het kwaliteitsdecreet en van het SDG kader. 

 Je bent ICT-vaardig en beschikt over een redelijke kennis van het MS Office pakket. 

 Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie. 

 Je hebt oog voor samenwerking en bent bezielend. 

 Je kan werken naar deadlines. 
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Waar werk je?  
Je bureau bevindt zich op de maatschappelijke zetel (Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm). Je opdracht richt 
zich tot alle medewerkers van De Bolster. De Bolster ondersteunt cliënten in diverse locaties in de 
regio Zuid-Oost-Vlaanderen: Zwalm, Kluisbergen, Gavere, Ronse, Herzele, Kruisem. 
 

Wat bieden we?  

 Een uitdagende job ten dienste van collega’s, cliënten, voorziening en samenleving 

 Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met jobtime 30,4/38 

 Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

 Aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319) 

 Ruimte voor bijscholing en persoonlijke groei 

Tewerkstelling in een landelijk kader, vrij van files 

 Middagmaal aan democratische prijs 

 Fietsvergoeding 

 

Wil je meer weten? 

Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 055/33 96 96 

of geert.bonte@vzwdebolster.be. In de aanwervingsprocedure is een assessment door een extern 

bureau opgenomen. 

Interesse ? 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via onze website 

www.vzwdebolster.be/vacatures of via mail  vacatures@vzwdebolster.be.


