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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 (96 
bedden), 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. Onze bewoners 
wonen in kleine, huiselijke leefgroepen van acht personen. Deze leefgroepen zijn een plaats waar 
bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers elkaar ontmoeten. Het biedt de kans om op een 
andere manier zorg te verlenen.  
Wil je meewerken in deze unieke setting? Neem dan contact met ons op want wij zijn op zoek naar  

Verpleegkundige (m/v) 
jobtime bespreekbaar - onmiddellijke indiensttreding – onbepaalde duur 

 

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

 Je hebt oog voor de bewoner en zijn naasten als mensen met fysieke, psychische, sociale en 
spirituele dimensies.  

 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 en leert graag bij.  
 

Welke taken neem je op als verpleegkundige?  
 Je biedt zorg op maat van de bewoner en de leefgroep.  

 Je stimuleert autonomie en eigenwaarde van de bewoner.  

 Je biedt totaalzorg en dus met aandacht voor het fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel 
welzijn van de bewoner en zijn omgeving.  

 Je gebruikt jouw verpleegtechnische kennis en vaardigheden .  

 Je observeert en rapporteert helder en volledig.  
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 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 betrekt de familie in de zorg voor de bewoner.  

 Je werkt constructief interdisciplinair samen.  

 Je begeleidt activiteiten en draagt bij tot een huiselijke sfeer in de leefgroep.  
 

Voorwaarden  
Je bent in het bezit van een diploma als verpleegkundige en beschikt over een visum.  

 
Aanbod  
Innovatief concept - warme omgeving - voordelig restaurant-tarief - 1 weekend op 3 werken – 
mogelijkheid tot verdieping van de verpleegkundige rol als zorgcoördinator of afdelingsreferent – 
maaltijdcheques – verloning volgens sectorale barema’s (relevante anciënniteit wordt overgenomen)  

 
Interesse of vragen  
Neem dan contact op met : 
Franky Cornelis – hoofdverpleegkundige, planning - logistiek – 09/323 92 29 of 
franky.cornelis@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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