
 

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 

Mensen met dementie leven samen in een kleinschalige huiselijke woning op het ritme van hun 
dagelijks activiteiten. Een zo gewoon mogelijk huishouden is ons streefdoel. Vanuit deze visie 
willen we een plek aanbieden die zo dicht mogelijk de (normale) thuissituatie benadert. 
Huiselijkheid, herkenbare structuur en overzichtelijkheid staan voorop, zodat de bewoners, hun 
bezoekers, familieleden en naasten er zich veilig en thuis voelen. 

We kijken uit naar VERPLEEGKUNDIGEN (m/v/x) 

bediende contract 

Iedere medewerker heeft een breed takenpakket en beschikt over deskundigheid, kennis en kunde 
nodig om de zorgvisie te realiseren. Elke medewerker draagt bij aan de integrale zorg en voert ook 
een aantal taken uit ongeacht zijn opleiding. De ontwikkeling van competenties van iedere 
medewerker en de onderlinge samenwerking in het team zorgen voor een goede zorg en dragen bij 
tot de realisatie van een aangenaam werkklimaat. 

Jouw functie: 

Vanuit de specifieke opleiding en binnen de wettelijke bepalingen worden specifieke handelingen 
toevertrouwd aan een specifieke beroepsgroep. 

Als verpleegkundige: 

 Bewaar je de “over all” blik om de noodzaak aan zorg vast te stellen, luister je naar de 
bewoners en heb je oog voor hetgeen in een mensenleven écht telt. 

 Coördineer je de zorg om de gezondheid en het welzijn van de bewoner te optimaliseren. 
 Zorg je voor een aangename sfeer voor de bewoners en betrekt de familie hierbij. 
 Stimuleer je contacten en interacties tussen bezoekers (dagcentrum)/ bewoners van het 

woonzorgcentrum. 
 Bied je zinvolle en huiselijke activiteiten aan, rekening houdend met de interesses en 

achtergrond van de bewoner/bezoeker. 
 Zorg je voor het beheer van medisch en verpleegkundig materiaal, linnen, 

incontinentiemateriaal… en beheer je het woningbudget. 
 … 



 

 

Plaats in de organisatie: 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de woonzorgcoördinator of verantwoordelijke 
thuisondersteunende diensten.  

 Je begeleidt en ondersteunt de zorgkundigen bij de uitvoering van technisch zorgkundige 
handelingen.  

 Je werkt samen in het multidisciplinaire team met zorgkundigen, verpleegkundigen, 
logistieke medewerkers, artsen, vrijwilligers, ergotherapeut, kinesitherapeut, … 

 

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

