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Datum vacature: 11/09/2020 

 

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:   
 

WOONBEGELEIDER NURSING KLUISBERGEN 
 

Functieomschrijving 

Je werkt in een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende 
ondersteuningsnood op vlak van verzorging (nursing).  

 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 aandachtsbegeleider. 

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

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

 Teamwerking : meewerken aan het team, communiceren en overleggen met collega’s, 
afspraken maken en naleven. 

 

Plaats tewerkstelling 
Stationsstraat 3, 9690 Kluisbergen 
 

Profiel 

 Je hebt bij voorkeur een basisopleiding A2 (Leefgroepenwerking of Jeugd- en 

Gehandicaptenzorg) of een basisopleiding graduaat of bachelor orthopedagogie. Ben je 

zorgkundige en heb je voeling met mensen met een verstandelijke beperking, dan kom je 

ook in aanmerking.  

 Ervaring (eventueel via stage) bij volwassenen met een verstandelijke beperking is 
aangewezen. Heb je ervaring met verzorging, dan is dit zeker een troef.  

 

 

 



 

                                                                                                                          SURF NAAR 

                                                                       WWW.VZWDEBOLSTER.BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod 

 een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor zes maanden met jobtime 38/38. Zo snel mogelijk te 

starten.  

 een warme werkomgeving waar de cliënt centraal staat.  

 wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  

 ondersteuning en groeikansen via vorming en begeleiding door collega’s en leidinggevenden. 

 
Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Van Steenbrugge (clusterverantwoordelijke) via 055/39 
00 00 of lut.vansteenbrugge@vzwdebolster.be.  
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via onze website 
www.vzwdebolster.be/vacatures of via mail vacatures@vzwdebolster.be

http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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