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WOON- EN ZORGCENTRUM   

SINT-BERNARDUS 

in Assenede-Bassevelde 

Het woonzorgcentrum Sint-Bernardus (www.wzcsintbernardus.be) staat voor innovatieve zorg in een 

warme omgeving. Wij beschikken over een waaier aan zorg met onder meer residentiële zorg, een 

dagcentrum, een sociaal restaurant, serviceflats en ergotherapie aan huis.  

De kleinschalige woonvorm biedt een huiselijke omgeving voor de bewoners en geeft medewerkers de 

kans om zorg te bieden waar zingeving en persoonlijk contact centraal staan.  

Wil je meewerken in deze unieke setting? Neem dan contact met ons op want wij zijn op zoek naar  

1 ergotherapeut aan huis (m/v) – 19 u 
In het kader van projectsubsidie contract van 01/09/2018 tem 31/12/2018 

(verlenging behoort tot de mogelijkheden) 

Welke taken neem je op als ergotherapeut  

Als ergotherapeut aan huis begeleid je kwetsbare ouderen  in de thuissituatie vanuit 

ergotherapeutische invalshoek, bied je zorg op maat en verzeker je structuur in ruimte en dagindeling 

en stimuleer je  de zelfredzaamheid.  

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg met hulpverleners uit ziekenhuizen, thuiszorg, andere WZC, 

huisartsen, … 

Je evalueert de vaardigheden van de ouderen en houdt dan ook rekening met de mogelijkheden en 

beperkingen in de zorg voor de oudere. Als ergotherapeut heb je de nodige aandacht voor het 

psychisch en sociaal welbevinden van de oudere.  

Jouw expertise als ergotherapeut zet je in bij contacten met thuiswonende ouderen, familie en collega: 

je geeft hen het nodige (onderbouwde) advies. 

Hoe sta je in de zorg? 

 Je respecteert keuzes en privacy van de ouderen en de mantelzorger(s). 

 Je hebt oog voor de oudere en zijn mantelzorger(s) als mensen met een fysieke, 

psychische, sociale en spirituele dimensie. 

 Je beïnvloedt op positieve wijze de zelfstandigheid en sociale contacten van de 

oudere. 

 Je inleven in de situaties van anderen is voor jou vanzelfsprekend. 

 Collega’s kunnen op jou rekenen en jij vraagt hen om ondersteuning waar nodig. 

 Je bent vriendelijk en waarderend naar cliënten, familie, vrijwilligers en collega’s 

toe. 

 Je werkt op een veilige manier. 
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 Je neemt verantwoordelijkheid op. 

 Je bent geduldig en leert graag bij. 

 

Verloning & vereisten 

 

U beschikt over een diploma van gegradueerde of bachelor in de ergotherapie. 

U bent in het bezit van rijbewijs B en eigen wagen. 

Verloning volgens sectorale barema’s. 

 

Aanbod 

Innovatief concept - warme omgeving - enthousiast en gedreven team - voordelig restaurant-tarief- 

maaltijdcheques – verloning volgens sectorale barema’s (relevante anciënniteit wordt overgenomen) 

 

Interesse of vragen  

Neem dan contact op met Nele Staelens –Coördinator paramedische diensten en animatie – 

nele.staelens@wzcsintbernardus.be 

 

Solliciteren:  

Stuur uw sollicitatie met cv voor 15/08/2018 naar Guy Claeys – algemeen directeur: 

guy.claeys@wzcsintbernardus.be 

 

Plaats tewerkstelling 

WZC Sint-Bernardus 

Assenedestraat 18 

9968 Bassevelde 


