
BEN is de nieuwe naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove Roese-
lare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één naam 
naar buiten. BEN staat voor eigenheid, onze belangrijkste kern-
waarde. BEN maakt duidelijk dat jij ertoe doet, dat we je zien voor wie 
je bent, als bewoner maar ook als medewerker. 
BEN. Je mag er zijn.  

BEN Woonzorgnetwerk werft aan : 
ZORGKUNDIGE IN VLINDERFUNCTIE (M/V/X) 

 

Functieomschrijving 

Om snel in te spelen op dringende zorgvragen in beide locaties, star-
ten wij met de functie van zorgkundige in vlinderfunctie. Als zorgkun-
dige in vlinderfunctie ben je niet gebonden aan een vaste locatie. In 
functie van de noodwendigheid kan je zowel in Ardooie of Roeselare 
de zorgteams versterken. Als zorgkundige-vlinder ondersteun je het 
zorgteam in een mensgerichte zorg voor onze bewoners. 

● je staat in voor de dagdagelijkse zorg van de bewoners 

● je hebt aandacht voor zowel de fysieke als de psychische noden 
van onze bewoners 

● Je geeft de bewoners zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt een 
luisterend oor bij moeilijke momenten 

 
Profiel 

● Je hebt een diploma als zorgkundige en in het bezit van het visum 
zorgkundige 

● Je hebt als zorgkundige een duidelijke voorkeur voor ouderenzorg 

● Je bent flexibel en bereid op 2 locaties en binnen verschillende 
zorgteams te werken 

● Je draagt onze waarden "eigenheid - goesting - vernieuwend - 
vriendelijkheid - respect - huiselijkheid" hoog in het vaandel 

● Je hebt vooral veel goesting 
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Jobgerelateerde competenties 

● Domein: Geriatrie 

● Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve 
verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan 

● Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspan-
ningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten bege-
leiden 

● Domein: Palliatieve zorgen 

● Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten 
en de informatie overmaken aan de verpleegkundige 

● Proper linnen ontvangen en verdelen 
Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte 
sorteren 

● De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dage-
lijks leven helpen 
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbe-
hoefte observeren 

● Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbe-
hoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen 

● De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte 
opvolgen 
De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmid-
delen via orale weg helpen 
De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s 
voor vallen, verwondingen, ... informeren 

 

Persoonsgebonden competenties 

● Samenwerken als een hecht team 

● Zelfstandig werken 

● Omgaan met stress 

● Zin voor nauwkeurigheid hebben 

● Klantgerichtheid 

● Contactvaardig zijn 
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● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 

● Creatief denken (Inventiviteit) 

● Regels en afspraken nakomen 

 

Aanbod 

● Verloning volgens IFIC barema (overname relevantie anciënniteit); 

● Maaltijdcheques, fietsvergoeding 

● Opleidingsmogelijkheden die zowel de professionele als persoon-
lijke groei stimuleren 

● Je kan in je buurt werken (Roeselare of Ardooie) in een boeiende 
en groeiende organisatie 

● Een uitdagende job in een innovatie arbeidsorganisatie 

● Jobtime is bespreekbaar 

● Geen weekenddiensten 

 

Plaats van tewerkstelling 

● BEN Woonzorgnetwerk 
Dokter Delbekestraat 27, 8800 Roeselare 

 Kortrijksestraat 58, 8850 Ardooie 

 

Vereiste studies 

● BSO 3de graad thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige - 7de jaar 
 
Werkervaring 

● Beperkte ervaring (< 2 jaar) 
 
Talenkennis 

● Nederlands (zeer goed) 
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Contract 

● Vaste job 

● Contract van onbepaalde duur 

● Voltijds 

● Dagwerk 

 

Waar en hoe solliciteren ? 

Met CV en motivatiebrief : 

● Via e-mail : 
steven.vancraeynest@benwzn.be 

● Via de Post : 
BEN Woonzorgnetwerk 
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest 
Dokter Delbekestraat 27  -  8800 Roeselare 

● Contact : 
Dhr. Steven Vancraeynest 
Tel. 051 23 17 78 
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