
 

Verantwoordelijke Zorg en Kwaliteit 

Met een warm hart voor ouderen 

 

Zorg-Saam 

WZC Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem is een woonzorgcentrum dat deel uitmaakt van de vzw Zorg-Saam 

Zusters Kindsheid Jesu, een toonaangevende groep ouderenvoorzieningen met meer dan 1850 deskundige 

medewerkers en ruim 600 geëngageerde vrijwilligers. Via een eigentijdse dienstverlening wordt hier met hart en 

ziel kwaliteitsvolle zorg verleend aan 2200 ouderen. 

WZC Zonnehove heeft 150 erkende woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf, GAW De Drie Linden en 

DVC De Maretak. Zie ook www.wzczonnehove.be  

Om samen met zijn 120 toegewijde medewerkers en 40 enthousiaste vrijwilligers verder vorm te geven aan een 

uitdagende toekomst, zoekt WZC Zonnehove momenteel een : 

 

Verantwoordelijke Zorg en Kwaliteit 

 

Functie-omschrijving  

 Je bent verantwoordelijk voor een optimaal zorg-, woon- en leefklimaat voor de bewoners.  Je 

trekt en ondersteunt de goede werking van de zorgafdelingen en staat in voor de coaching van 

de hoofdverpleegkundigen. 

 Je geeft vorm aan het medewerkersbeleid binnen het zorgdepartement. 

 Je stuurt het zorgkwaliteitsbeleid, het vormingsbeleid en het opnamebeleid van het WZC aan. 

 Je werkt nauw samen met de beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit van de groep 

vzw Zorg-Saam ZKJ. 

 Je bent lid van het Dagelijks Bestuur van het WZC en rapporteert aan de lokale directeur.  

Profiel 

 Je behaalde een bachelor in een gezondheidszorgberoep, aangevuld met een master of 

gelijkgesteld door ervaring. 

 Je hebt ervaring in een leidinggevende functie in de zorg en beschikt over de nodige 

zorginhoudelijke en zorgtechnische competenties. 

 Je bent een mensgericht leider die de visie en de doelstellingen van de organisatie op een 

enthousiaste manier vertaalt naar de medewerkers. 

 Je bent een uitstekend communicator. 

 Je engageert je om de christelijke levensvisie van WZC Zonnehove te respecteren. 

 

 

http://www.wzczonnehove.be/


 

 

Aanbod : 

 Een boeiende job vol variatie en uitdagingen, ruime ontwikkelingsmogelijkheden, veel 

autonomie en verantwoordelijkheid. 

 Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving. 

 Een organisatie met de uitdaging van een te realiseren nieuwbouw, waarbij een vernieuwde 

visie op ouderenzorg zijn plaats kan vinden.  

 Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen. 

 Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw. 

Interesse ? 

Voor het stellen van je kandidatuur kan je je richten naar Tine T’Kindt, algemeen directeur 

Zonnehove, tkindtk@zonnehove.zkj.be, tel. 09 221 35 11.  Graag je kandidatuur voor 

15.12.2018.  Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Ilde Bevernaege, 

Beleidsverantwoordelijke Ouderenzorg en Kwaliteit op 09/235.28.39 
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