
 

DE MATCH VAN JE LEVEN ?  

In WZC De Wingerd geloven we dat kwaliteit van leven voor mensen met dementie mogelijk is. 
Daar hebben we jou voor nodig.  

Bewoners leven per 8 samen in een huis zoals in een nieuw samengesteld gezin. 
Je werkt samen met 4 collega’s in een vast team per woning. Het leven van de bewoners gaat hier zo 
goed als mogelijk z’n eigen gangetje. Op ieders tempo en volgens het eigen dagritme. Geen uur van 

opstaan. Geen rammelende ontbijtkarren. Wel een gezellige ontbijttafel waaraan mensen zelf 
uitkiezen wat ze graag lusten. Alles begint bij de wensen, noden en de gewoontes van bewoners.  

Elke dag is hier anders. ‘Neen’ en ‘ja, maar’ staan niet in ons woordenboek.  
Je krijgt hier ruimte voor creatieve oplossingen en eigen initiatieven. Routine kom je hier niet tegen. 
Samenwerken is de sleutel tot kwaliteitsvolle zorg. Je vormt een sterk team samen met bewoners, 

familie en vrijwilligers. 
 Met ieders betrokkenheid een fijne dag beleven: daar draait het allemaal om.  

Droom jij ook al lang van deze persoonsgerichte aanpak? 
 

Fantastisch team zoekt inspirerende coach !  
 
In nauwe samenwerking met de arts stuur je als zorgcoördinator een divers team aan om samen op zoek 
te gaan naar kwaliteit van Leven voor personen met dementie. 
 
De uitdaging 
 Je krijgt de verantwoordelijkheid over 4 kleinschalig genormaliseerde woningen.  
 Je coacht een multidisciplinair team en creëert de juiste omstandigheden zodat jouw collega’s onze 

gemeenschappelijke visie kunnen realiseren volgens onze werkingsprincipes.  
 De bewoners, families, vrienden en de buurt zijn essentiële partners in het verhaal dat jij mee schrijft. 
Competenties, Opleiding & Ervaring  
 Je wordt gelukkig als je een team kan laten schitteren door anderen te motiveren en te inspireren.  
 Je hebt oog voor de zorg voor je medewerkers. 
 Je bent medisch geschoold en spreekt de taal van verpleegkundigen, artsen, paramedici… 
 Je gelooft er volledig in dat kwaliteitsvolle ouderenzorg realistisch en haalbaar is.  
 Je bent een pionier en verlegt graag grenzen en je weet dat samenwerken sneller en zoveel leuker is.   
Aanbod 
 Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s met overname van relevante anciënniteit. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding. 
 Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
 Een omgeving waar je fouten mag maken, waar je altijd bijleert. 

 

Is er een match?  
Meer informatie over het huis vind je op: www.wingerd.info en www.wznd.be 

Mail je kandidatuurstelling naar:  lut.vanaerschot@wznd.be 
Je kan over de job altijd een babbeltje slaan met Nansie Daems die momenteel jouw stoel hier in 

De Wingerd nog warm houdt: nansie.daems@wingerd.info of 016/28.48.02 
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