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Binnen vzw Woonzorgnet-Dijleland werken woonzorgcentra Ter Meeren, De Wingerd, Dijlehof en Keyhof 

samen aan een deskundig woonzorgaanbod voor ouderen met diverse zorgvragen. Ruim 450 medewerkers 

geven dagelijks het beste van zichzelf en dragen de waarden zorg, respect en leren hoog in het vaandel. 

 

Momenteel zijn we op zoek naar een m/v 

Animator/woonleefkundige 
(voltijds) 

 
Woonzorgcentrum Ter Meeren is gelegen op een heuvel in het landelijke en groene Neerijse, een 

deelgemeente van Huldenberg. Ter Meeren beschikt over 8 kleinschalige woningen van 11 tot 15 bewoners, 

een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum. 

Jobgerelateerde competenties 

• Een animatieprogramma uitdenken in samenspraak met bewoners en medewerkers vooral voor 

overkoepelende activiteiten.  

• Ondersteuning bieden voor woning gebonden activiteiten 

• De deelnemers begeleiden tijdens de activiteit en aanpassingen voorstellen volgens noden 

• Promotie maken in huis voor de activiteiten aan de hand van affiches en mailings 

• De animatieactiviteit uitwerken en het materiaal en de ruimte klaarmaken en nadien opruimen 

• Activiteiten bedenken en organiseren die kunnen gebeuren, ook bij je afwezigheid 

• Evenementen  mee organiseren 

• Projectmatig werken 

• Vrijwilligers begeleiden in hun taken in huis. 

• Aanwezigheidsroosters van de vrijwilligers en animatie programma opmaken.  

• Direct samenwerken met je collega’s animatoren en stafmedewerker 

• Aandacht voor huiselijke inrichting van de gemeenschappelijke delen van het huis.  

• Familiebetrokkenheid stimuleren 

Persoonsgebonden competenties 

• Samenwerken in een team 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Regels en afspraken nakomen 

• Leervermogen hebben 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
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• Plannen en organiseren  

• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandig werken 

• Omgaan met stress 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Contactvaardig zijn 

• Handig met PC werk 

Vereiste studies 

Bachelor diploma paramedische functie  

Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed)  

Werkervaring 

• Enige ervaring in een organisatorische functie en in de ouderenzorg is een pluspunt.  
 
Wij bieden  

• bediendencontract van onbepaalde duur  

• loon volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's  

• maaltijdcheques en fiets-/verplaatsingsvergoeding  

• interne en externe opleidingen die je de kans geven te groeien  

• een aangename leefomgeving waarbij respect en vertrouwen in ieders kunnen centraal staat  

• humor en collegialiteit  

• ruimte voor initiatief  

• professioneel leiderschap en dagelijkse begeleiding  

• oog voor je werkcomfort   

 

Interesse?  

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. 

Solliciteer vandaag nog per mail of brief naar Hilde Depuydt, stafmedewerker: hilde.depuydt@termeeren.be 
of Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse.  

Meer informatie op www.termeeren.be en www.woonzorgnet-dijleland.be . 
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