
 

Woonzorgcentrum Keyhof te Huldenberg staat voor Zo Aangenaam Wonen.  
Het hedendaags gebouw, de groene omgeving, de sfeer in de kleinschalige woningen, de benadering 

van de medewerkers: alles ademt hier respect en ruimte uit.  

Keyhof is een kleinschalig en dynamisch woonzorgcentrum en is momenteel op zoek naar een:  

kinesitherapeut (50%)  

Doel van de functie 
Als kinesitherapeut binnen kleinschalig genormaliseerd wonen werk je vooral aan:  

 Het mee creëren van een fijn woonklimaat voor elke bewoner. We stimuleren maximale zelfredzaam-
heid wanneer de bewoner dit nog graag wil. 

 Daarnaast richten we onze aandacht op comfortzorg: zit- en ligcomfort, de juiste hulpmiddelen, 
aangepaste transfermethoden, ergonomische werken, prikkelarme zorg, …  

 We ondersteunen collega’s van de zorg door in te springen waar nodig en waar mogelijk door mee in de 
werkgroepen comfortzorg en vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) onze expertise in te brengen, 
door uitleg te geven over zit- en ligcomfort, door mee na te denken over de dagelijkse zorg wanneer 
deze moeilijker loopt. 

 We werken samen met de ergotherapeut wat betreft hulpmiddelen, VBM, zit- en ligcomfort. 
 We werken samen met de woonzorgcoördinator en het zorgteam wat betreft optimale zorgverlening 

voor elke bewoner.  
 De bewoners zijn een gevarieerd publiek: bewoners met een thuiszorgprofiel waarbij kiné geboden 

wordt zoals in een privé-praktijk, bewoners met een zorgprofiel in verschillende graden van fysieke en 
mentale zorgbehoevendheid. Keyhof is een fijne plek met ruimte voor variatie, eigen inbreng en 
initiatief, veel zelfstandigheid en ruimte om te leren en bij te leren.  

 
Ons aanbod 
 Een contract onbepaalde duur. 
 Loon volgens de geldende ziekenhuisbarema’s waarbij relevante anciënniteit wordt overgenomen, 

groepsverzekering, maaltijdcheques, 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. 

 Ruimte voor opleidingen en persoonlijke groei. 
 WZC Keyhof maakt naast De Wingerd, Dijlehof en Ter Meeren deel uit van Woonzorgnet-Dijleland.  
 
Jouw profiel 
 Je behaalde minimum een bachelor kinesitherapie en hebt een hart voor werken met ouderen. 
 Respect – Leren – Zorgen zijn de kerncompetenties die alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland in 

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

verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Interesse?  

 Neem alvast een kijkje op: www.keyhof.be en www.wznd.be  
 Mail je kandidatuurstelling en CV voor 20 september naar lut.vanaerschot@wznd.be. 

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/
http://www.keyhof.be/
http://www.wznd.be/
mailto:lut.vanaerschot@wznd.be

