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VACATURE KINESITHERAPEUT 

Binnen WZC Huize Ter Walle in Menen zijn we op zoek naar een kinesitherapeut met een hart 

voor de oudere zorgvrager. 

Huize Ter Walle bestaat uit 90 erkende bedden woonzorgcentrum (WZC), 8 bedden centrum 

voor kortverblijf (CVK), 32 assistentiewoningen (GAW) en 2 centra voor dagverzorging (CDV) 

met 21 erkende plaatsen. Jij zal vooral werkzaam zijn binnen het WZC en het CDV. Daarnaast 

help je mee onze overkoepelende geronto-fitness en buurtwerking vorm te geven. 

SITUERING 

We zijn op zoek naar een enthousiaste kinesitherapeut voor het versterken van ons team, 

vanaf 1 juli 2023 of in onderling overleg te bepalen. 

Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur met een variabel uurrooster, toch 

wensen we aan jouw uurrooster eerder een vast karakter te geven: 

- Maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u45 en 17u30 

- Géén weekendwerk! 

- Géén onderbroken diensten! 

- Géén feestdagen! 

Op deze manier proberen we jou als medewerker de mogelijkheid te geven om werk en privé 

perfect in balans te houden, iets wat niet altijd evident is binnen deze functie. 

INFO EN SOLLICITATIE 

Debbie Janssens, algemeen directeur 

056/52.17.31 

directie@htw.be 
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KERNTAKEN 

- Je voert onderzoeken uit en stelt het kinesitherapeutisch bilan op voor de bewoners 

en cliënten van WZC Huize Ter Walle, het centrum voor kortverblijf en het centrum 

voor dagverzorging. De bewoners en cliënten worden behandeld en hun evolutie wordt 

opgevolgd vanuit een focus op hun capaciteiten. 

- Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team en coacht je collega's rond thema's 

zoals ergonomie, mobiliteit en houding, positionering in functie van 

decubituspreventie, valpreventie, transferbeleid, … . 

- Je beheert het kiné-dossier binnen het woonzorgleefplan (Care Solutions). 

- Je staat open voor het ondersteunen en enthousiasmeren van bewegingsactiviteiten 

in groep. 

- Je denkt mee hoe we cliënten hun mobiliteit en zelfredzaamheid kunnen bevorderen.  

- Je helpt mee met het valpreventiebeleid.  

- Je motiveert en stimuleert bewoners en cliënten om meer te bewegen (o.a. in de 

fitness).  

- Je begeleidt bewoners en cliënten bij het gebruik van fitnessmateriaal en het correct 

uitvoeren van oefeningen in de fitness.  

- Je bent bereid opleidingen te volgen om je kennis van het kinesitherapeutisch 

handelen up-to-date te houden en om die kennis te verspreiden zowel naar bewoners 

als naar het multidisciplinair zorgteam. 

- Je neemt een coördinerende rol aan op vlak van ‘comfort’ voor bewoner en cliënt. 

Dit houdt in:  

• Het contacteren van firma’s voor de aanschaf van loophulpmiddelen, rolwagens en 

middelen die de zit en lighouding kan optimaliseren; 

• Je blijft het eerste aanspreekpunt in duo met het diensthoofd voor onze 

leveranciers. 

- Je werkt aan een tilbeleid en volgt dit verder op. 

- Je geeft kinesitherapeutische behandelingen (revalidatie) op vraag van de arts. 

FUNCTIEVEREISTEN 

- Je bent in het bezit van een masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en de 

kinesitherapie; 

- Je bent gemotiveerd en je hebt een hart voor ouderen; 

- Je vindt het fijn om in team te werken; 

- Je kan taken goed plannen en organiseren; 

- Je kan op een persoons- en belevingsgerichte wijze werken met personen met 

dementie en personen met een psychische kwetsbaarheid; 

- Je werkt mee aan het realiseren van een kwaliteitsvol en huiselijk woon- en zorgklimaat 

voor alle bewoners/cliënten. 

SAMENWERKING EN OVERLEG 

- Je werkt nauw samen met de andere medewerkers van beide zorgteams en het 

centrum voor dagverzorging; 

- Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO); 
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- Je neemt deel aan het 6-wekelijks georganiseerde zorgteamoverleg; 

- Je maakt deel uit van het team: ergonomisch werken; 

- Je maakt deel uit van het team van valexperten. 

- Je maakt deel uit van het ‘team fitness’ en tracht op een evenwichtige en gelijkwaardige 

manier samen te werken in het team om het succes van de geronto-fitness verder te 

zetten. 

ATTITUDES  

- Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner/cliënt toe, dit betekent: 

• Je toont actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner/cliënt); 

• Je leeft je in, in de belevingswereld van de bewoner/cliënt; 

• Je hebt respect voor de eigenheid van de bewoner/cliënt, voor zijn levensverhaal, 

…. Je respecteert hem of haar in wie hij of zij is; 

• Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking; 

- Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan het 

beroepsgeheim; 

- Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking wordt 

gesteld; 

- Je durft zaken bespreekbaar te stellen, feedback te krijgen en te geven. 

AANBOD 

- Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je 

de kans krijgt je verder te ontplooien; 

- De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie; 

- Je ontvangt maaltijdcheques t.w.v. 4 euro; 

- Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen; 

- Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering 

behoren tot het extralegale voordelenpakket; 

- Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro; 

- Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe 

medewerkers; 

- Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, 

elektro en in diverse webshops via Benefits@work. 

 

Ben jij de kinesitherapeut die we zoeken?  

We kijken ernaar uit je te leren kennen!  


