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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 De Wingerd in Leuven op zoek naar een m/v/x: 

KINESITHERAPEUT centra voor dagverzorging (50%, deeltijds)  

De Wingerd is gelegen in het groen net buiten de ring van Leuven.  160 medewerkers zorgen  samen voor 

een professionele dienstverlening.  Het woonzorgcentrum beschikt over  16  kleinschalige woningen, met 

aangepaste woongelegenheid voor telkens 8 personen.. De kleinschalig genormaliseerde woonvorm biedt 

plaats aan 156 personen die niet langer thuis kunnen verblijven en een continue integrale zorg aangeboden 

krijgen in alle fasen van hun dementie. 

 

De Bezelaer en De Wijnstok zijn twee centra voor dagverzorging waar dagelijks 24 bezoekers kunnen 

ontvangen worden. Daarnaast beschikt WZC De Wingerd over een centrum voor kort verblijf met 10 

gastenkamers. Zij bieden tijdelijke huisvesting en specifieke zorgverlening aan ouderen met beperkte of 

uitgebreide verzorgingsnood.   

Een lokaal dienstencentrum,  Wijnveld, waar iedereen terecht kan voor 

ontmoeting, ontspanning, informatie, vorming en dienstverlening  en 

een expertisecentrum dementie, Memo,  vervolledigen dit geheel. 

 

Je functie  

Als kinesitherapeut binnen kleinschalig genormaliseerd wonen werk je vooral aan 

• een continue opvolging en begeleiding van de bezoekers in hun motoriek en 

bewegingsmogelijkheden, om zo maximaal de zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren.  

• actief aandacht schenken aan het psychisch welbevinden van de bezoeker en zijn/haar sociale noden. 

• De ondersteuning van andere zorgmedewerkers met tips en tricks. 

 

 

http://www.onthoumens.be/�
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Jouw plaats in de organisatie 

Als kinesitherapeut val  je onder leiding van een de verantwoordelijke van de thuis ondersteunende diensten. 

 

Je profiel  

• Je beschikt over een diploma kinesitherapie en je hebt een hart voor werken met ouderen  

• Zorg, respect en leren komen tot uiting in je dagelijkse werk 

• Je hebt een groot inlevingsvermogen en bent een menselijk bewogen medewerker 

• Je hebt een goed observatievermogen, jou ontgaat niets 

• Je plant en organiseert je werk zelfstandig 

• Je kan vlot samenwerken in team en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je kan vlot overweg met de computer of bent bereid dit te leren. 

 

Wij bieden  

• een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief 

• 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  

 

Interesse?  

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

Stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke: 
jan.vanwezer@wingerd.info of Wingerdstraat 14, 3000 Leuven.  

Meer informatie op www.wingerd.info en www.woonzorgnet-dijleland.be 
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