
 

Binnen vzw  Woonzorgnet-Dijleland  werken  De  Wingerd,  Dijlehof, Ter Meeren en  Keyhof samen 
aan een deskundig woon- en zorgaanbod voor ouderen met diverse zorgvragen. Meer dan 450 
medewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf en dragen de waarden zorg, respect en leren 
hoog in het vaandel. 

Woonzorgcentrum De Wingerd specialiseert zich in kleinschalig genormaliseerd wonen voor 
(jonge)personen met dementie. 

 

VACATURE 

Ben jij bereid de kinesitherapeutische hardnekkigheid en de klassieke therapiezaal definitief achter 
je te laten? Wil jij therapeutisch comfort bieden in een woonzorgcentrum, samen met een 
multidisciplinair zorgteam dat 24u per dag paraat staat? Dan realiseren wij graag samen met jou 
nog meer kwaliteit van leven voor de bewoners. 

 

We kijken uit naar een KINESITHERAPEUT (m/v/x) 

vast contract – 50% jobtime 

Jouw functie 

Als kinesitherapeut: 

- Werk je aan continue opvolging, begeleiding en ondersteuning van personen met dementie 
in hun motoriek zowel binnen de ADL als PDL aanpak en dit volgens de comfortzorg 
principes, waarbij je zorg op maat van de bewoner realiseert. 

- Ben je thuis in of wens je je in te werken en te verdiepen in de verschillende deelgebieden 
van comfortzorg waaronder lig- & zitcomfort, transfercomfort en comfort bij het wassen, 
kleden en verschonen. 

- Werk je hand in hand samen met de verschillende disciplines van het team waaronder zorg- 
en verpleegkundigen, ergotherapeuten, artsen & zorgcoördinatoren. 

- Coach je zorg- & verpleegkundigen in functie van de therapeutische implementatie van een 
heel aantal specifieke comfortzorg technieken & hulpmiddelen binnen al hun 
zorghandelingen, zonder dat ze meer dan normaal hoeven uit te voeren. 

- Ondersteun je je directe collega's in je 4 toegewezen woningen van telkens 8 bewoners daar 
waar mogelijk en nodig. 

- Voeg je leven aan de dagen toe voor elke bewoner en niet alleen dagen aan het leven, 
waarbij je inzet op levenskwaliteit en niet op kwantiteit. 

- Realiseer je je dat vallen er bij hoort omdat je maximaal inzet op een fixatie-reducerend 
beleid. 



 

- Realiseer je maximale autonomie in geborgenheid. 
- Werk je als collega van 4 andere tewerkgestelde kinesitherapeuten binnen het 

woonzorgcentrum. 
- Draag je bij in het creëren van een thuisgevoel, verleen je psychische ondersteuning en 

stimuleer je sociale contacten. 
- Geef je aandacht aan zingeving en welbevinden. 
- Verstrek je informatie en voert communicatie, waarbij je begeleiding aanbiedt en 

deskundigheid laat ontwikkelen zowel bij collega's als familie. 
- Werk je innoverend en zet je middelen vanuit een goed beheer in. 
- Blijf je gaan voor het vooropgestelde doel en stelt niet alleen het toe te passen (hulp)middel 

centraal. 

Jouw profiel 

- Als kinesitherapeut heb je het brein van een wetenschapper, het hart van een humanist en 
de handen van een kunstenaar. 

- Je hebt een bijna aangeboren interesse en drive naar dementiezorg, waarbij motorische 
retrogenese, sensomotorische desintegratie & paratonie je niet vreemd zijn. 

- Je kan als kinesitherapeut omgaan met het evolutieve retrograde karakter van dementie 
waarbij je het revalideren, activeren en stimuleren kan loslaten daar waar niet meer aan de 
orde. 

- Je bent kritisch naar de vooropgestelde behandeldoelen in functie van vroegtijdige 
zorgplanning, waarbij je een pro-actieve kijk hebt en je collega's kan vergewissen van een 
verdere evolutie van het dementieel beeld. 

- Je ondersteunt in palliatieve en terminale zorgverlening. 
- Je bent een teamspeler waar je volledig geïntegreerd samen werkt en dus niet gaat voor 

persoonlijk applaus, waar iedereen binnen het multidisciplinair team evenwaardig is en er 
één gemeenschappelijk & gedragen doel is dat waargemaakt wordt door een 
interdisciplinaire communicatie en een transdisciplinaire samenwerking. 

- Je blijft de kar trekken naar continu klinisch therapeutisch redeneren volgens het 'why-how-
what' principe als verklarend model naar wat we specifiek al dan niet toepassen. 

- Je zet maximaal in op innovatie en non medicamenteuze ondersteuningen en kan hiervoor 
creatief & out of the box uit de hoek komen, waarbij je geen schrik hebt van trial & error en 
PDCA je niet onbekend is. 

- Je kan jezelf onderwerpen aan een kritische zelfreflectie en staat open voor feedback vanuit 
het team. 

- Je blijft geloven in de persoonlijke groei van elke medewerker en geeft hiernaar de nodige 
ondersteuning. 

- Je organiseert je werk zelfstandig en brengt de noodzakelijke flexibiliteit naar voor in functie 
van de ad hoc te stellen prioriteiten, waarbij je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. 

- Je blijft meedenken over mogelijks toe te passen zaken passend binnen de visie van De 
Wingerd, waarbij de lat uiterst hoog mag gelegd worden. 



 

Wij bieden  
 

- Bediendencontract van onbepaalde duur, 
- Loon volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's, 
- Maaltijdcheques, fiets-/verplaatsingsvergoeding en een groepsverzekering, 
- Interne en externe opleidingen die je de kans geven te groeien,  
- Professioneel leiderschap en begeleiding.  

 

INTERESSE ?  

Draag jij kwaliteit van leven hoog in het vaandel? Ben je bereid te blijven leren? 
Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat om ons team te versterken… 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of 
handicap.  
 
Solliciteer bij woonzorgcentrum De Wingerd: 
 
Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke 
Wingerdstraat 14, 3000 LEUVEN 
personeelsdienst@wingerd.info  
 
We nodigen je graag uit voor een gesprek en bekijken samen wat er mogelijk is. 

mailto:personeelsdienst@wingerd.info

