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 WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-BERNARDUS  
in Assenede-Bassevelde  
WZC Sint-Bernardus (www.wzcsintbernardus.be) is een uniek, kleinschalig woonzorgconcept. De 
bewoner leeft in kleine, huiselijke leefgroepen van acht personen. Dit is een plek waar bewoners, 
familie, vrijwilligers en medewerkers elkaar ontmoeten. Zij genieten allemaal van de warme en 
familiale omgeving.  
WZC Sint-Bernardus biedt diverse zorg aan met onder meer residentiële zorg (96 bedden), een 
dagcentrum, een sociaal restaurant, serviceflats en ergotherapie aan huis.  
Ben je op zoek naar een boeiende werkplek ? Neem dan contact met ons op want wij zijn op zoek 
naar een  

1 kinesitherapeut (m/v) 19u/38u 

Hoe sta je in de zorg?  
 Je respecteert keuzes en privacy van de bewoner.  

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

 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 bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s toe.  

 Je werkt op een veilige manier.  

 Je neemt verantwoordelijkheid op.  

 Je bent geduldig.  

 Je leert graag bij.  
 

Welke taken neem je op als kinesitherapeut?  
 Je neemt onderzoeken af: observeren van vaardigheden, identificeren van stoornissen, 

oorzaak van een probleem opsporen.  

 Je stelt kinesitherapeutische diagnoses m.b.t. motorische problemen  

 Je activeert bewoners en, als dit niet meer mogelijk is, neem je een rol op in de comfortzorg.  

 Je verricht kinesitherapeutische taken naar fysieke, psychische en spirituele zorg.  

 Je behandelt bewoners volgens de door artsen vooropgestelde therapie.  

 Je stimuleert autonomie en eigenwaarde van de bewoner.  

 Je informeert familie over behandeling en evaluatie.  

 Je werkt constructief interdisciplinair samen.  

 Je observeert en rapporteert helder en volledig.  

 Je geeft een waardevolle inbreng bij de opmaak en evaluatie van het zorgplan van de 
bewoner.  

 Het elektronisch dossier gebruik je optimaal in de dagelijkse werking.  

 Je adviseert bij aankoop hulpmiddelen.  

 Je bevestigt en moedigt positief gedrag aan bij collega’s.  
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Verloning  
Volgens sectorale barema’s.  
 

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

Interesse of vragen  
Neem dan contact op met : 
Nele Staelens – Coördinator paramedische diensten en animatie – 09/323 92 20 – 
nele.staelens@wzcsintbernardus.be  
 

Solliciteren:  
Stuur uw sollicitatie met cv naar Guy Claeys – algemeen directeur: guy.claeys@wzcsintbernardus.be   

 
Plaats tewerkstelling : 
WZC Sint-Bernardus  

Assenedestraat 18  

9968 Bassevelde 
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