
 
 

 
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 
 

hoofdverpleegkundige 100% 
 

voor een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur  
met zo spoedig mogelijke indiensttreding 

 
 
Functie 

▪ Samen met het zorgteam sta je in voor een kwalitatieve zorgverlening aan onze cliënten. 

▪ Je stuurt het opnamebeleid aan, zorgt voor kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit een 
doorgedreven klachtgerichte benadering en zorgt voor een optimale bezetting van de 
beschikbare bedden. 

▪ Je begeleidt het zorgteam (verpleegkundigen en zorgkundigen) tijdens 
veranderingsprocessen, met zicht op optimalisatie of actualisering van de werkorganisatie 
voor, tijdens en na de verhuis naar de nieuwbouw.  

▪ Je zorgt mee voor de implementatie van nieuwe werkwijzen, systemen en technieken en 
begeleidt het team naar verdere professionalisering en digitalisering. 

▪ Je werkt nauw samen met je collega hoofdverpleegkundige. Je bent eindverantwoordelijke 
voor deeltaken (opnamebeleid, medicatiebeleid, …) maar tegelijk back-up van je collega. 
Specifieke deeltaken kunnen bekeken worden in gezamenlijk overleg. 

▪ Je zorgt voor de dagelijkse werkverdeling. 
▪ Je zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen je teamleden en staat in voor de 

communicatie binnen je team en met andere diensten. 
▪ Je staat in voor een goed en efficiënt beheer van beschikbare middelen. 

 

 
Profiel 

▪ Je bent in het bezit van een diploma als verpleegkundige en hebt relevant ervaring. 
▪ Je volgde bij voorkeur een kaderopleiding binnen de zorg of kan relevante ervaring aantonen 

in een leidinggevende functie. 



▪ Je bent een positieve coach die medewerkers kan begeleiden doorheen een 

veranderingsproces. 

▪ Je initieert en begeleidt veranderingsprocessen die nodig zijn om de werking te optimaliseren 

of actualiseren. 

▪ Je bent open minded en een innovatieve denker. 

▪ Je ziet vooral een uitdaging in het uitdenken en op poten zetten van een nieuwe werking en 

samenwerking. 

▪ Je bent een teamspeler die goed samenwerkt met andere leidinggevenden en breder kijkt 
dan het eigen departement.  

▪ Je kan werken binnen een multidisciplinair team. 
▪ Je hebt een cliëntvriendelijke houding, je bent communicatief en empathisch. 

 

 
Dit bieden we 

▪ Een contract van onbepaalde duur. 
▪ Een boeiende functie met verantwoordelijkheid 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, Benefits@work, overname van relevante 
anciënniteit. 

 
 
 
 
 
Praktisch 
Indien interesse, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV. 
 

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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