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Woonzorgcentrum Keyhof maakt, samen met WZC Dijlehof en WZC  De Wingerd in Leuven en WZC Ter 
Meeren in Neerijse, deel uit van Woonzorgnet-Dijleland. Meer dan 450 zorgverstrekkers geven dagelijks het 
beste van zichzelf en dragen de waarden zorg, respect en leren hoog in het vaandel. 
 
Woonzorgcentrum Keyhof  werd in 2015  gerealiseerd  volgens het concept ‘kleinschalig genormaliseerd 
wonen’.  Bewoners wonen per acht samen in een woning en beschikken over een eigen comfortabele 
kamer. De woningen hebben een gezellige woonkamer met geïntegreerde keuken en aanleunend 
buitenterras. Grote glaspartijen kijken uit over het weidse landschap. Binnen dit concept van kleinschalig 
genormaliseerd wonen, maakt de bewoner het verschil: zorg vertrekt vanuit persoonlijke noden, behoeften 
en wensen van de bewoner. Een multidisciplinair team zorgt voor  kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer 
waarin mensen zich thuis kunnen voelen. De goede samenwerking met de  vrijwilligers is hierin een 
bijkomende troef.   
 

 
 

Ter versterking van ons team zoeken we een (m/v): 
 

KINESITHERAPEUT (50%)  
contract onbepaalde voor onmiddellijke indiensttreding 

 
Doel van de functie 

Als kinesitherapeut binnen kleinschalig genormaliseerd wonen werk je vooral aan 

• Individuele behandelingen zoals passieve mobilisatie, massage, actieve oefentherapie, zowel in de 

woning als in de kiné-ruimte. 

• Een continue opvolging en begeleiding van de bewoners in hun motoriek en 

bewegingsmogelijkheden, om zo maximaal de zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren.  

• Lig -en zitcomfort van de bewoners. 

• Revalidatie na CVA, orthopedische ingrepen, protheses….  
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• Gangrevalidatie. 

• Ondersteuning van andere zorgmedewerkers met tips en tricks. 

 

Jouw plaats in de organisatie 

• Een woonzorgcoördinator is jouw coach en leidinggevende binnen de woning. 

• Je werkt samen met collega’s van verschillende disciplines: zorgkundige, verpleegkundige, 

ergotherapeut, medewerker animatie, …  

 

Ons aanbod 

• Een contract onbepaalde duur voor onmiddellijke indiensttreding 

• Loon volgens de geldende ziekenhuisbarema’s waarbij relevante anciënniteit wordt overgenomen; 

maaltijdcheques, groepsverzekering; verplaatsings- en fietsvergoeding. Jaarlijkse vakantie wordt 

aangevuld met bijkomende cao-vakantiedagen en anciënniteitsverlof. 

 

• Een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief, 

humor en collegialiteit. 

• Interne en externe vorming die je de kans geven om professioneel te groeien, leermomenten binnen 

Woonzorgcentrum Keyhof en samen met collega’s van Woonzorgnet-Dijleland. 

• Een uitdagende en gevarieerde job. 

 

Jouw profiel 

Je behaalde minimum een bachelor kinesitherapie en hebt een hart voor werken met ouderen. 

Zorg, respect en leren zijn de referentie voor het gedrag van alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland. 

Je plant en organiseert je werk zelfstandig. Je kan vlot samenwerken in team en hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.  

Je kan vlot overweg met de computer of bent bereid dit te leren. 

Interesse? 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. 

Solliciteer vandaag nog per mail of brief naar Elien Verloy, elien.verloy@keyhof.be of Stroobantsstraat 75, 

3040 Huldenberg. 

Meer informatie op www.woonzorgnet-dijleland.be. 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/

