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Binnen vzw Woonzorgnet-Dijleland werken De Wingerd, Ter Meeren, Dijlehof en Keyhof samen aan een 
deskundig woon- en zorgaanbod voor ouderen met diverse zorgvragen. Meer dan 450 medewerkers geven 
dagelijks het beste van zichzelf en dragen de waarden zorg, respect en leren hoog in het vaandel. 
 

Momenteel zijn we voor woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse op zoek naar een m/v/x: 

 

verpleegkundige dagdienst in kleinschalig wonen 
(voltijds/deeltijds) 

 
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. Als verpleegkundige werk je niet op een 
klassieke afdeling maar in een echte woning. Deze woning is zoals bij je thuis voorzien van een living met 
geïntegreerde keuken, een badkamer, individuele kamers en een bergruimte. 
 
Je functie 
 
 Je draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie in samenspraak en overleg met je 

woonzorgcoördinator. 
 Je biedt professionele zorg (verzorgende en verpleegkundige taken) aan op maat van de bewoner 
 Naast de lichamelijke zorg, geeft je actief aandacht voor het psychisch welbevinden alsook de 

aangename leefomgeving van de bewoner en zijn/ haar sociale noden met respect voor ieders 
geloofsbeleving en levensovertuiging. 

 Je betrekt de bewoner actief bij het dagelijks gebeuren. 
 Je bouwt een vertrouwensband met de bewoner en zijn familie uit. 
 Je communiceert proactief met collega’s, artsen bij multidisciplinair overleg om een professionele 

zorgverlening te realiseren. Je rapporteert nauwkeurig schriftelijk en relevante informatie via het 
zorgdossier.  

 Je bevordert mee de kwaliteit van de verpleegkundige zorg via het volgen van opleiding en het 
meedenken met de organisatie en/of via het referent stellen in een verpleegkundig deeldomein. 

 
Jouw plaats in de organisatie  
 
Als verpleegkundige werk je in een woning nauw samen met zorgkundigen, logistiek medewerkers en 
maaltijdbegeleiders onder leiding van een woonzorgcoördinator. 
 
Je profiel  
 
 Je beschikt over een diploma gegradueerde/ bachelor/master in de verpleegkunde en je hebt een 

hart voor werken met ouderen. 
 Je hecht veel belang aan zorg, respect en leren. 
 Je bent professioneel in alles wat je onderneemt. 
 Je neemt initiatief om zaken te verbeteren en bent bereid om bij te leren. 
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 Je bent een goede observator, jou ontgaat niets.  
 Je proactieve ingesteldheid samen met je empathisch vermogen, maken dat je vele zaken voor bent. 
 Je werkt zelfstandig en communiceert efficiënt, in het Nederlands, naar een breder team. 
 Je hebt respect en aandacht voor privacy. 
 Je werkt vlot met de computer of je bent bereid je hierin bij te scholen. 
 

Wij bieden jou 
 
 Een bediendencontract van onbepaalde duur, 
 loon volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s waarbij relevante anciënniteit wordt overgenomen,  
 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,  
 een uitdagende en gevarieerde job waar je langdurige relaties kan opbouwen met 

bewoners/collega’s, 
 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. 
 
Stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke: 
eddy.devolder@termeeren.be of Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse. 
  
Meer informatie op www.termeeren.be en www.woonzorgnet-dijleland.be 
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