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Datum vacature: 14/03/2022  

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een beperking en/of een niet-aangeboren 

hersenletsel. Wij bieden de  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 Zingem 
 

Functieomschrijving 

Je werkt als begeleider in een woning van vzw de Bolster,  gelegen in Zingem.  In de woning wonen 9 

cliënten met een verstandelijke beperking. Je ondersteunt eveneens 3 cliënten in een 

aanleunproject.  

Jouw opdracht :  

- Daar waar nodig bied je ondersteuning aan de cliënten op de verscheidene domeinen van 
kwaliteit van leven 

- Je gelooft sterk in empowerment van de cliënt 

- Een specifieke klemtoon ligt op sociale inclusie en buurtvervlechting : je maakt  gebruik van 
de mogelijkheden die de directe omgeving biedt om cliënten te laten deelnemen aan het 
samenleven in de gemeente en om actief een rol op te nemen in de samenleving 

- Je werkt zelfstandig én in teamverband : je gaat in overleg met collega’s en je zorgt voor een 
eigen inbreng 

- Je werkt samen met het netwerk van de cliënt 

- Je werkt samen met omringende diensten binnen en buiten de voorziening 

- Je hebt oog voor het eigen welbevinden en de eigen professionaliteit 
 

Plaats tewerkstelling 
Kruishoutemsesteenweg  93-95, Zingem  
 

Profiel 
Je beschikt over een diploma Jeugd- en Gehandicaptenzorg of Leefgroepenwerking, of een diploma 

orthopedagogie op bachelor- of graduaatsniveau.  

Je bent enthousiast om te werken met jongvolwassenen met een beperking. 

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

Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen. Je bent bereid vervoer te doen met de eigen wagen en 

met een busje van de voorziening (8+1). 
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Aanbod 
We bieden een vervangingscontract tot einde mei 2022. De jobtime bedraagt 30,4/38. Je werkt in 

een roulement tijdens week-, weekend- en feestdagen. Je staat eveneens mee in voor de slapende 

waak. Je komt terecht in een dynamisch team.  Je kan mee genieten van het vormingsaanbod van de 

voorziening.  

 

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

clusterverantwoordelijke, te bereiken op het nummer 055/33 96 96 of via het mailadres 

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 de website www.vzwdebolster.be of via 
vacatures@vzwdebolster.be.   
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