
 

                                                                                                                          SURF NAAR 

                                                                       WWW.VZWDEBOLSTER.BE 

 

 

 

  

  

 

 

Datum vacature: 20/02/2023 

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 medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. De levenskwaliteit van de cliënt is de steeds weerkerende toetssteen.                                

In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties.   

                   

Momenteel zoeken we een:   

 

WOONBEGELEIDER (ZWALM) 
 

 
Je komt terecht in Huis 1, daar wonen een 13-tal volwassen cliënten met een verstandelijke 

beperking en een bijkomende ondersteuningsvraag op vlak van autisme en/of psychische 

kwetsbaarheid. Het team bestaat uit 7 teamleden die het wonen begeleiden. Daarnaast is er ook 

ondersteuning vanuit het team dagbesteding die binnen de cluster dit aanbod voorziet. 

Wat doe je?  
In je ondersteuning van de cliënten in hun woonsituatie bestaat je opdracht als woonbegeleider uit: 

• Bieden van zorg op maat: instaan voor de dagelijkse zorg, ondersteunen en begeleiden 
doorheen dagelijkse bezigheden, perspectieven van het handelingsplan helpen bereiken, open 
communiceren en correct registreren, observeren en rapporteren, indien nodig signalen geven 
aan de desbetreffende diensten. 

• Iedere cliënt optimaal aan bod laten komen: structuur en duidelijkheid bieden, uitwerken van 
de keuzes van bewoners, meewerken aan en ondersteunen van therapieën.  

• Ondersteunen van het sociaal netwerk: bewoners begeleiden in hun sociale contacten, 
verzorgen van informele contacten met personen uit de sociale netwerken van bewoners, 
luisteren.  

• Creëren van een plek waar het goed is om leven.  

• Teamwerking: communiceren en overleggen met collega’s, afspraken maken en naleven.  
• Omgaan met veranderingen en prioriteiten stellen: inspelen op veranderende noden en 

situaties, waarbij vlot “schakelen” één van jouw sterktes is.  
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Wat krijg je? 
 

• We bieden een contract bepaalde duur met jobtime  30,4/38 of 38/38 (in overleg te bepalen) tem 
31/12/2023, met kans op verlenging.   

• Je werkt in een roulement van week, weekend- en feestdagdagen. De uren vallen tussen 7u30 en 
21u30. 

• Je komt terecht in een dynamisch team waar de cliënten centraal staan.  

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

• Een warme werkomgeving waar de cliënt en de medewerker centraal staan.   

• Wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.   

• Ondersteuning en groeikansen via vorming en begeleiding door collega’s en leidinggevenden.  

• Groene werkomgeving, vrij van files, fietsvergoeding mogelijk. 
 
 

Waar werk je?  
VZW De Bolster, Vestiging Zwalm (Beerlegem) Huis 1, Kasteeldreef 2 
 

Wie ben je? 
▪ Je bent een warm persoon met een hart voor onze cliënten. Deze cliënten wonen samen maar 

hebben elk een andere ondersteuningsvraag. Dus je moet ook flexibel kunnen omgaan met deze 
diversiteit. 

• Je hebt bij voorkeur een bachelor- of graduaatsdiploma in een orthopedagogische richting of 
een A2-diploma Leefgroepenwerking of Jeugd- en Gehandicaptenzorg.  

 

 

Aan de slag!  
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Inkie De Cnuydt, 

clusterverantwoordelijke via 055/33 96 96 of inkie.decnuydt@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 de website www.vzwdebolster.be of per 
e-mail vacatures@vzwdebolster.be .
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