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Datum vacature: 20/09/2022 
 

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. 
 
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:   
 

INTERNE PREVENTIE-ADVISEUR 

 (voltijds of 30,4/38) 
 

Met deze vacature bieden we de kans om in een duurzaam statuut mee te bouwen aan  

vzw De Bolster waar het veilig en aangenaam werken is. 

Een uitdagende job ten dienste van jouw collega’s. 

 

Wat doe jij?  

 Het welzijnsbeleid (operationele veiligheid en gezondheid, psychosociaal welzijn en 

gezondheidspromotie) uitwerken, implementeren en coördineren.  

 Projecten rondom welzijnsthema’s opzetten, coördineren en uitvoeren.  

 Advies verlenen aan directie bij de uitvoering van taken op het gebied van veiligheid en 

welzijn. 

 De wettelijke verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu opvolgen. 

 Advies verlenen over arbeidsongevallen en incidenten.  

 Risicoanalyses maken en zorgen dat de juiste acties hieraan gekoppeld worden. 

 Het  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk voorbereiden, bijwonen en 

opvolgen.  

 Personeelsdienst, staf medewerkersbeleid, cluster- en teamverantwoordelijken 

ondersteunen bij welzijn op het werk. 

 Contacten met externe partners (o.a. de externe arbeidsgeneeskundige dienst) en officiële 

instanties onderhouden.  
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Wie ben jij?  

 Je beschikt minimaal over een bachelor diploma. 

 Je bent minstens in het bezit van een diploma Preventieadviseur Niveau 2. 

 Je hebt een ruime basiskennis op technisch vlak.  

 Je bent praktisch ingesteld en hebt een realistische kijk op risico’s en veiligheid.  

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

 Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie. 

 Je bent flexibel en leergierig.  

 Je kan werken naar deadlines. 

 

Waar werk jij?  

Je bureau bevindt zich in 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 krijg jij?  

 een uitdagende job ten dienste van jouw collega’s en de cliënten  

 een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (voltijds of 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 .  

Heb je interesse? 

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

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