
 
Datum vacature: 09/11/2020   

  

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of 

een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 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:    
  

                     Begeleider dagbesteding 

                     (Dagcentrum NAH Ronse)  
 

  

Functieomschrijving  
Binnen de cluster NAH Ronse krijgen een 16-tal cliënten dagondersteuning. Het gaat hierbij 

voornamelijk om volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

Jouw opdracht :   

• Je helpt mee met de praktische organisatie en de dagelijkse werking van het dagcentrum.  

• In nauw overleg met de cliënt geef je vorm aan zijn of haar dagbestedingsaanbod. Je 

ondersteunt cliënten om een nieuwe rol op te nemen, sociale contacten op te bouwen en 

nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 

• Tijdens teamvergaderingen neem je actief deel en draag je jouw steentje bij.   

• Je kent de doelstellingen van het team, die ingebed zijn in de doelstellingen van de cluster en 

de organisatie, en je stemt jouw concrete handelingen er voortdurend op af.   

• Je staat in voor eventueel vervoer van cliënten.  
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Plaats tewerkstelling  

Vestiging Ronse, Oscar Delghuststraat 64  

  

Profiel  
Je hebt een opleiding opvoeder ( A2 of bachelor) of ergotherapeut genoten.  Je hebt bij voorkeur 

voeling met en kennis van de doelgroep volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Je kan 

zelfstandig werken en bent ondernemend. Je hebt een flexibele instelling. Je werkt graag in team. Je 

bent in het bezit van een rijbewijs B.   

 

Aanbod  
 Wij bieden een contract 30.4u per week van bepaalde duur van 04/01/2021 t.e.m. 

31/12/2021. De werkuren liggen verdeeld over vijf weekdagen en je dient geen weekendwerk 

te doen.  

 De verloning gebeurt volgens de barema’s van het VAPH en is gebaseerd op diploma binnen 

PC 319.01. Relevante werkervaring kan meegenomen worden als baremieke anciënniteit 

indien dit geattesteerd wordt aan de hand van tewerkstellingsattesten.  

 Je komt terecht in een dynamisch team en je kan terecht voor ondersteuning in je groei bij 

o.a. je collega’s, teamverantwoordelijke, orthoagoge, sociaal verpleegkundige en 

clusterverantwoordelijke.  

 Je krijgt diverse mogelijkheden op vlak van vorming.  

 Naar het werk fietsen wordt beloond met een fietsvergoeding.  

 Voor een prikje kan je mee-eten. 
 

  

Informatie  
Voor meer informatie omtrent de functie kan je terecht bij   

Inkie De Cnuydt, clusterverantwoordelijke : inkie.decnuydt@vzwdebolster.be of 055/33 96 96  

Deze vacature staat open voor interne en externe kandidaten.   

Voor enkele sfeerbeelden van de werking in NAH Ronse, surf naar: 

https://www.vzwdebolster.be/video-s  

 

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/vacatures of via e-mail : vacatures@vzwdebolster.be. Limietdatum is zondag 

22 november 2020. 
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