
Informatiefolder  

  vakantiewerkers 

Handige telefoonnummers  

WZC Sint-Jan Berchmans 

 

Algemeen nummer: 

011/61 05 80 

Dienst Lucht: 

011/61 05 85 

 

Dienst Aarde: 

011/61 05 81 

 

Dienst Water: 

011/ 61 05 83 

 

Dienst Vuur: 

011/61 05 82 

Keuken & Onderhoud: 

011/61 05 84 

Animatie:  

011/61 05 80 
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De eerste dag  

 

Er zijn parkeermogelijkheden voor de auto rond 

het WZC. Als je met de fiets komt, kan je deze 

parkeren in de fietsenstalling achter de kapel.  

Op je eerste dag kan je bij Nienke of Lut aan het 

onthaal je badge vragen. Je brengt hiervoor een 

waarborg mee van €20. Deze €20 krijg je  

terug als je de badge inlevert. Je krijgt dan ook 

een sleutel mee van je locker. Waardevolle 

spullen laat je best thuis.   

De badge geeft je toegang tot de kleedruimtes en 

de lockers. Vakantiewerkers verzorging voorzien 

hun eigen werkkledij. Vakantiewerkers keuken, 

onderhoud en animatie krijgen werkkledij van het 

WZC.  

De eerste dag word je opgevangen door een  

medewerker van de afdeling. Hij/zij zal je de  

eerste dag wegwijs maken.  

Je werkrooster kan je enige tijd voor je start  

opvragen. Doch, bij noodgevallen kunnen er altijd 

wijzigingen optreden.  

Het loon wordt steeds uitbetaald de eerste  
werkweek volgend op de maand die je gewerkt 
hebt. Je loonbriefje ontvang je digitaal op het 
mailadres dat je opgegeven hebt bij inschrijving.  

 

 

Onze visie 

 
We willen jullie, als vakantiewerkers, graag een 

klein stukje visie van ons huis meegeven. Waar 

hechten wij, als WZC Sint-Jan Berchmans veel 

belang aan? 

In de eerste plaats hechten we veel belang aan 

het “thuis gevoel”, het warme, het welkom zijn. 

Dit proberen we te doen door de inrichting van 

het huis, maar ook door de ‘goeie morgen’ van 

het onthaal. We proberen van ons huis een  

echte thuis te maken voor de bewoners en hun 

familie.  

Daarnaast willen we dat bewoners op een  

aangename manier hun oude dag kunnen  

doorbrengen. Bewoners bepalen zelf hoe ze 

hun dag  invullen en kunnen hierbij hun wensen 

doorgeven. ‘Moeten’ hoeft niet meer, kiezen des 

te meer.  

Naast voor onze bewoners, willen we ook voor 

families een thuis gevoel creëren als ze op  

bezoek komen bij hun naasten. We proberen 

hen dan ook zo veel mogelijk te betrekken bij de 

zorg voor hun naasten. Ook willen we hierbij 

luisteren naar hun suggesties en opmerkingen 

en hierover open spreken. We willen een  

positief beeld uitdragen, maar daarbij  

werkpunten niet uit de weggaan.  

Enkele tips   

 

We vinden het belangrijk dat je op tijd komt. 

Hou er rekening mee dat je jezelf moet  

omkleden. Dit valt niet binnen je werktijd.  

We verwachten dat je netjes gekleed komt, 

geen spaghetti-truitjes of minishorts.  

Daarnaast zijn juwelen, gelnagels of nagellak 

niet toegestaan.   

Bewoners en/of familie zullen je soms in  

vertrouwen nemen. We willen je dan ook vra-

gen om dit in vertrouwen te houden. Heb je 

toch nood om er over te praten, kan je  

hiervoor altijd terecht bij je diensthoofd. 

Wanneer je opmerkingen of klachten hoort, 

hoef je hier niet zelf op in te gaan. Geef deze 

wel steeds door aan je  diensthoofd. Zo  

kunnen we er mee aan de slag gaan en kan 

onze werking enkel beter worden.  

Iedereen kan ziek zijn, we willen wel vragen 

om je zo snel mogelijk af te melden. Je  

ziektebriefje breng je binnen de 48u binnen 

aan het onthaal.  

 


