
 
 
 
 
 

Widar is een gemeenschap met en voor personen met een zorgvraag. Widar bestaat al 40 
jaar. Er wonen en werken circa 50 mensen met een beperking. Ons ideaal is dat ze een zo 
normaal en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Het bijzondere van Widar is dat 
bewoners met medewerkers een gemeenschap vormen. Elk huis heeft medewerkers die 
in gezinsverband samen wonen en leven met de bewoners. Daarnaast heeft Widar een 
aantal bedrijfjes waar de bewoners overdag zinvol werk vinden. Onze activiteit wordt 
geïnspireerd door het mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner: de antroposofie.  
 
Wij zoeken een  

 

BELEIDSMEDEWERKER 
 

- Drie pijlers, wonen in de gemeenschap, werken overdag, gezamenlijk invulling geven aan 
een rijk cultureel leven, zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij bevorderen de 
persoonlijke ontwikkeling van elke deelnemer aan de gemeenschap.  Het behoort tot 
jouw taak dit ideaal te helpen realiseren.  
 

- De zorg voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staat centraal in je job. 
Tegelijkertijd zet je je in om aan de medewerkers en bewoners een werkomgeving te 
bieden met kansen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. 

 

- De werkplaatsen vragen jouw bijzondere aandacht: ze brengen kwaliteitsvolle producten 
en biologisch- (dynamische) voedingswaren voort. Met het maken en verkopen van 
producten nemen de bewoners deel aan het maatschappelijk leven.   

 

- Je functie is niet louter administratief. Aanwezigheid en zichtbaarheid op de werkvloer is 
noodzakelijk. Je bent ook betrokken aanwezig bij culturele activiteiten.  

 

- Je werkt in teamverband met nog twee andere beleidsmedewerkers die samen het 
directiecomité van Widar vormen. 

 
Bezoek onze website www.widar.be  

http://www.widar.be/


 
Inhoud van het werk: 

 samenstellen, begeleiden en ondersteunen van de teams in de huizen en werkplaatsen.  
 ondersteuning bieden aan medewerkers en bewoners in hun ontwikkeling. 
 professionele hulp coördineren als dit voor de ontwikkeling van een bewoner nodig is. 
 samenwerken met verpleging en maatschappelijke dienst om de zorg af te stemmen. 
 opvolgen van infrastructuur en middelen. 

 
Verwachte vaardigheden: 

• 5 jaar ervaring in het veld van de zorgverlening/gehandicaptensector. 

• sterke communicatieve vaardigheden. 

• teamspeler en verbinder, zowel intern (draagvlak scheppen) als extern (netwerken). 

• antroposofie kennen. 

• missie en visie van Widar eigentijds op een heldere en inspirerende manier uitdragen. 
 
Dit biedt Widar je aan 

• onmiddellijke indiensttreding  

• contract met barema en voorwaarden zoals gebruikelijk in de zorgsector PC 319.01 

• een boeiende omgeving met vernieuwende impulsen in de zorg 
 
 
 
 
 
Brieven met referentie en c.v. kunt u richten aan:  

Dorpsgemeenschap Widar 

t.a.v. directiecomité  

Lipseinde 43 

B - 2330 Merksplas 

e-mail: info@widar.be 

 

mailto:info@widar.be

