
 Home Sint-Franciscus is een ambitieus woonzorgcentrum in 
Kluisbergen.  Wij bieden kwaliteitsvolle woonzorg aan. Samen met 

150 medewerkers en vrijwilligers werken we elke dag met een hart 
voor ouderen aan een warme zorg- en dienstverlening voor een 

130-tal bewoners en gebruikers.   
Meer informatie via www.cura-z.be 

Vacature woonleefbegeleider woonzorgcentrum  
Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur  
 

De woonleefbegeleider staat in voor betekenisvolle momenten voor onze bewoners.  
Hij/zij werkt hierbij vanuit de waarden, verwachtingen, mogelijkheden en competenties van de 
bewoner zelf. Ondanks de grote kwetsbaarheid helpt hij de bewoner de regie over het eigen 
leven te behouden. Hij neemt concrete initiatieven die de kwaliteit van het wonen en leven in het 
WZC bevorderen. Dit gebeurt vanuit een sterke aansluiting bij de bewoners. De begeleider wonen 
en leven creëert een omgeving die zinvolle en verrijkende gebeurtenissen mogelijk maakt.  
 

Wie zoeken wij? 

Je hebt goesting om bewonersgericht te werken binnen een organisatie die focust op 
aangenaam wonen en leven. Je sterkte zit in je flexibiliteit en je warme omgangsvormen tijdens 
het dagelijkse werk en in het punctueel opvolgen van de specifieke taken.  Uiteraard ben je in 
staat om de interne hygiënevoorschriften heel strikt op te volgen. 
 

Waar neem je een actieve rol in op? 

- het creëren van een rijke stimulerende leefomgeving  
- organiseren van individuele activiteiten om het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de 
bewoners te vergroten 
- actief luisteren naar de bewoners  
- de bewoners en familie informeren over het aanbod en motiveren tot deelname  
- verbinding creëren tussen bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie, buren, … 
- vrijwilligers begeleiden bij de uitvoering van animatie activiteiten 
- mee garant staan voor een aangename maaltijdbeleving 
- deelnemen aan teamoverleg en aan adviesraden (vb. bewonersraad) 
- seizoensvieringen (vb. Pasen, Kerst) verzorgen om een gezellige sfeer te creëren 
- je staat mee in voor de versterking van een aangename woon- en leefsfeer op het gastverblijf in 
samenwerking met het multidisciplinaire team 
- samen met het team continuïteit bieden in het aanbod aan zinvol wonen en leven 

Wat zoek jij? 
Herken je jezelf in deze omschrijving?  Neem dan snel contact op voor een gesprek … 
We bieden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  Bij de start kan je rekenen op een 
collega die je onthaalt en mee ondersteunt.  Je arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming 
met de afspraken in de sector. 
Interesse?   
Mail ons een motivatiebrief en beknopt CV naar solliciteren@homestfranciscus.be.   
Indien we je kandidatuur weerhouden, bellen we je op voor een gesprek. 


