
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Zorgverblijf Hooidonk is een centrum voor tijdelijk residentieel verblijf met zorgomkadering. We 

nemen de brugfunctie op tussen het ziekenhuis en de thuissituatie in onze formule herstelverblijf. 

We ondersteunen mantelzorgers door het aanbieden van kortverblijf. 

We bieden kwaliteitsvolle opvang aan zorgbehoevende personen en dat doen we elke dag opnieuw 

met de inzet van gemotiveerde en gedreven medewerkers.  Ons motto nemen we hierbij ernstig: 

jouw verblijf, onze zorg ! 

 

Binnen Zorgverblijf Hooidonk is er een vacature voor een 

 

medewerker sociale dienst 100% 
 

voor een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur  

met zo spoedig mogelijke indiensttreding 

 

 

Functie 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de sociale situatie van de individuele cliënten 
van opname tot en met ontslag. Je maakt een sociale anamnese, een probleemanalyse en een 
hulpverleningsstrategie op in functie van het ontslag.  

▪ Je bouwt een sociaal netwerk uit met externe diensten en voorzieningen teneinde op een 
efficiënte wijze contacten te leggen in functie van zowel opname als ontslag van een cliënt. 

▪ Je legt contact met belangrijke derden in functie van een aangepaste dienstverlening aan de 
cliënt. 

▪ Je bemiddelt met interne en externe diensten in functie van de cliënt. Indien nodig gebeurt 
een doorverwijzing naar de gepaste diensten. 

▪ Je hebt een signaalfunctie ten aanzien van directie inzake bepaalde trends, evoluties die zich 
voordoen in het cliëntenbestand. 

▪ Je werkt mee aan het multidisciplinair overleg omtrent een cliënt. 
 

 

Profiel 

▪ Je bent in het bezit van een diploma sociale verpleegkunde (A1) of diploma van 
maatschappelijk werker (A1). 



 
 
 
 

 

▪ Je hebt een vriendelijke en respectvolle houding en draagt mensen met een zorgbehoefte een 
warm hart toe. 

▪ Je bent een teamspeler, maar kan zelfstandig de eigen cliënten opvolgen en ondersteunen. 

▪ Je kan nauwkeurig werken en bent stressbestendig. 

▪ Je gaat discreet om met info die je verwerkt. 

▪ Je hebt een cliëntvriendelijke houding, je bent communicatief en empathisch. 

▪ Je bent vlot met computer en wil meewerken aan het verder digitaliseren van de werking en 

verslaggeving. 

 

 

Dit bieden we 

▪ Een contract van onbepaalde duur voor 38u. 

▪ Een boeiende functie in een organisatie die op korte termijn zal starten met de realisatie van 

een nieuwbouwproject. 

▪ Verloning volgens de IF-IC barema’s. 

▪ Bijkomende voordelen: vlotte bereikbaarheid, fietsvergoeding, mogelijkheden tot 

permanente bijscholing, mogelijkheid tot fietslease, Benfits@Work, overname van relevante 

anciënniteit. 

 

 

 

Praktisch 

Indien interesse, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV ten laatste tegen vrijdag 9 

december 2022. 

 

Zorgverblijf Hooidonk 

Marie-Rose Mertens – directeur 

Langestraat 170 

2240 Zandhoven 

directie@hooidonk.be 

 

Voor informatie kan je terecht bij Marie-Rose Mertens op 03 320 28 28 of directie@hooidonk.be. 
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