
 

 

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum De Regenboog 

INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur voor  15 augustus ’18 naar Chris Rogier, directeur, Regenbooglaan 14 te Zwijndrecht, rogierc@deregenboog.zkj.be  

Voor verdere informatie kan je steeds contact opnemen met Patrick De Weert, departementshoofd zorg en kwaliteit, 03/253 29 01, 

deweertp@deregenboog.zkj.be. 

Sollicitatiegesprekken plannen we op 28 augustus ’18.                                   WWW.ZORG-SAAM.BE/de-regenboog 

 

 

 

Hoofdverpleegkundige neurologie 

In WZC De Regenboog wonen 265 zorgbehoevende volwassenen en ouderen en heeft enkele gespecialiseerde afdelingen.  Het WZC 

beschikt eveneens over een centrum voor kortverblijf, een centrum voor dagverzorging  en over 51 assistentiewoningen. Met meer dan 

200 enthousiaste medewerkers werken we in WZC De Regenboog op een moderne werkplek.  

Het WZC De Regenboog maakt deel uit van een toonaangevende groep ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 

Meer dan 1700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar kwaliteitsvolle en 

warme zorg. We doen dit door een eigentijdse dienstverlening aan te bieden aan 2000 ouderen.  De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert de 

komende jaren verder, zowel in nieuwe zorgvoorzieningen als in nieuwe zorgvormen. 

“Koraal” is één van onze gespecialiseerde afdelingen waar een professioneel en hecht team medewerkers zorg dragen voor mensen met 

een niet-aangeboren hersenaandoening, mensen in een comateuze of vegetatieve toestand of met andere neurologische aandoeningen.  

Het betreft een woonzorgafdeling waar technische verpleegkundige handelingen sterk op de voorgrond staan EN tegelijk de zorg voor 

begeleiding van familieleden en mee-zorgers héél belangrijk is.  We gaan hierin verder dan een modaal woonzorgcentrum en hebben daar 

een specifieke erkenning voor.  Verschillend met gelijkende zorg in een ziekenhuis, heb je hier de mogelijkheid een langdurige 

zorgverlenende relatie uit te bouwen.  Dat zien wij nog steeds als de kern van onze opdracht en ontdekken het verlangen daarnaar nog 

elke dag bij de medewerkers. 

 

Functieomschrijving 

 Een vernieuwde functiekaart kan je opvragen bij Patrick De Weert. 

 Kernopdrachten: zorgteambegeleiding, organisatie van de verpleeg- en zorgkundige zorgverlening en ontwikkeling 

van interdisciplinaire werking.  In overleg met het team en het departementshoofd zorg en kwaliteit een 

zorgbeleid ontwikkelen en implementeren. 

Profiel 

 Basisopleiding is bachelor verpleegkunde. Extra troef is specialisatie Geriatrie, Neurologie, een relevante BaNaBa-

opleiding, master en/of kaderopleiding. 

Aanbod 

 Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  Minimum 30.4h/38ste per week effectieve aanwezigheid. 

 Collega worden in de groep van 10 hoofdverpleegkundigen. 

 We voorzien een traject van leiderschapsontwikkeling en beschouwen je als staflid. 

 Verloning volgens diploma en ervaring en met een functietoeslag. 

 Als je niet fietst, toch een filevrij bereikbare werkplek en ook dichtbij tram en bus. 
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