
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 
 

1 voltijds hoofd van het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Zorg Menen 
(salarisschaal A4a-A4b)(m/v) 

 
voltijds contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 

 

  



 
Het Vast Bureau van het OCMW MENEN gaat over tot vacantverklaring bij wijze van aanwerving van 

een voltijds hoofd van het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Zorg Menen 

(salarisschaal A4a – A4b)(m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur en organiseert 

hiertoe een vergelijkend aanwervingsprocedure. 

 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

 

Algemene aanwervingsvoorwaarden 

1. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 

2. Slagen voor de selectieprocedure.  
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  
5. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren.  
6. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder 

dan 1 jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 
schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid beoordeelt de ongunstige vermelding.  

 

Specifieke aanwervingsvoorwaarden 

1. houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld); 

 
2. Drie jaar relevante en aantoonbare leidinggevende werkervaring kunnen bewijzen op de uiterste 

inschrijvingsdatum.  

Bij de aftoetsing van de relevantie van de werkervaring zal ondermeer rekening gehouden worden 
met de grootte van de organisatie (leidinggevende), de sector, de inhoud en 

verantwoordelijkheden van de uitgeoefende functie, …. 

 

 

2. Aanbod 

 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A4a-A4b.  

 

De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A4a – A4b  (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt: 

anciënniteit  maandwedde 

6 jaar   € 4267,25 

10 jaar   € 4480,61 

18 jaar   € 5113,59 
24 jaar   € 5469,19 

 

Nuttige beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige kan gevaloriseerd worden voor de 

vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid 

komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 

 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie 

(€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij 

pensionering.  

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen  

 Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel  

 Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de 

dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in 

Vlaanderen.  

 

 
 



 
3. Selectieprogramma 

 

1. CV-screening 

Aan de hand van de informatie in het CV en de bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten al dan 

niet aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen.  

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 

selectieprocedure. 

2. Schriftelijk deel  

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-inhoud, 

vaktechnische kennis en competenties. Het schriftelijk deel wordt vanop afstand, via een thuisopdracht, 
opgenomen. Kandidaten krijgen de opgave per e-mail toegestuurd. Gedetailleerde instructies hieromtrent 

worden meegedeeld wanneer de opgave wordt verstuurd 

 

Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten te 

worden tot het volgende selectieonderdeel.  

3. Mondeling deel  

Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de jury in op: 

 Motivatie en ervaring 

 Inzicht in de functie  

 Vaktechnische kennis 

 Competenties 

Het mondelinge gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijke gedeelte.  

Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet men 

minstens 50% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel 

dienen kandidaten minstens 60% behalen (schriftelijk + mondeling deel).  

Meer concrete informatie hieromtrent volgt later. 

De 5 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor het psychotechnisch deel/assesment.  

4. Psychotechnisch deel/assesment 

Tijdens het psychotechnisch deel/assesment zal – door middel van een interview aangevuld met één 

of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-oefeningen – een beoordeling gemaakt 

worden van een aantal competenties.  

Dit onderdeel is eliminerend en resulteert in een beoordeling ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer 

geschikt’. Enkel kandidaten met de beoordeling ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’ worden als geslaagd 

beschouwd. 

Het psychotechnisch deel/assessment wordt ingepland in de kantoren van Vandelanotte HR Solutions, 

President Kennedypark 1A te Kortrijk. Verdere praktische info volgt later.  

 

4. Aanwerving - aanwervingsreserve 

 

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een aanwervingsreserve aangelegd voor de duur 

van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de 

aanwervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 

Er wordt voorzien in de aanwerving van 1 kandidaat voor voltijdse tewerkstelling (38u./week). 

Kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor 

de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van elke aanwerving af te zien.  



 
 

5.   Solliciteren 

 

Solliciteren kan tot uiterlijk 11-03-2020 via:  
- een functie specifiek sollicitatieformulier op de website 

 

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:  
□ Een ingevuld inschrijvingsformulier 

□ Een motivatiebrief  

□ Een uitgebreid CV  

□ Een kopie van het gevraagde diploma 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de Personeelsdienst. 
Tel 056 527 143 of vacatures@menen.be  

  



 

 

 

Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens 

Functiebenaming Hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg Menen 

Niveau A 

Salarisschaal A4a-A4b 

Aanmaakdatum 14/01/2020 

 

2. Plaats in het organogram 

Behoort tot de afdeling Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Zorg Menen 

Staat onder leiding van en rapporteert 

aan 

algemeen directeur 

Geeft leiding aan de directeurs van de afdelingen toegewezen aan het I.V.A. 

Zorg Menen en aan de overige rechtstreeks onder hem/haar 

ressorterende medewerkers o.a. stafmedewerker(s) en 
administratief medewerker(s)  

 

3. 1. ALGEMENE SITUERING EN DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het OCMW richtte bij raadsbesluit van 8 mei 2018 een intern verzelfstandigd agentschap (I.V.A.) Zorg 

Menen op.  

Het I.V.A. heeft als opdracht het organiseren, onder welke vorm of van welke aard ook, van een gepaste, 
kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening, zorg en huisvesting aan kwetsbare en zorgbehoevende 

personen. De kernactiviteit van het I.V.A. concentreert zich op “zorg”.  
Binnen het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgelegde beleidskader zal het I.V.A. voor dit doel 

meerdere inrichtingen kunnen beheren en exploiteren en de oprichting van gelijkaardige diensten 

voorbereiden. Het is een organisatie waarbinnen verschillende vormen van publieke zorg worden 
bijeengebracht: het woonzorgcentrum Andante (Menen) met 180 woongelegenheden en 8 kortverblijven, 

het woonzorgcentrum Ceres (Lauwe-Menen) met 90 woongelegenheden en 3 kortverblijven, woningen voor 
omkadering waaronder de assistentiewoningen Moderato (Menen) en de Vlasblomme (Lauwe-Menen), lokale 

dienstencentra (Lauwe en Menen) en thuiszorgdiensten, zorg voor mensen met een beperking zijnde woon- 

en dagondersteuning De Pelikaan. 
 

Teneinde de opdracht van het I.V.A. te concretiseren, sluit je een beheersovereenkomst af met de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn. Deze beheersovereenkomst wordt hernieuwd uiterlijk zes maanden na de 

algehele vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De beheersovereenkomst en de uitvoering 
ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Als hoofd van het I.V.A. ben je verantwoordelijk voor het afsluiten, de uitvoering en de evaluatie van deze 

beheersovereenkomst en rapporteer je hierover aan de algemeen directeur en de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

Je staat in voor de algemene leiding, de werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het 
agentschap. Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het I.V.A. en neemt hiervoor de 

operationele beslissingen. Je bent budgethouder voor het budget van het I.V.A., hoofd van het personeel 

van het I.V.A. en verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer. Je handelt volgens de missie en 

visie van het bestuur. 

  

4. Functieinhoud 

 T.a.v. het beleid: 
o Je zorgt voor een correcte uitvoering van de beheersovereenkomst en de beleidsuitvoerende 

opdrachten die hierin overgedragen worden aan het I.V.A. 

o Je coördineert de uitvoering en evaluatie van de beheersovereenkomst tot en met 
beleidsplannen van het I.V.A.  

o Je bouwt aan een gedragen, eigentijdse zorg, met aandacht voor nieuwe inzichten en met 
een langetermijnstrategie. 



 
o Je weet te inspireren maar ook jouw zienswijze praktisch te vertalen in beleidsdocumenten 

en op de werkvloer.  
o Je coördineert de werking van de afdelingen van het I.V.A. en ondersteunt de directeurs van 

de diverse afdelingen in de realisatie van hun doelstellingen.  
o Je bent lid van het managementteam en denkt samen met de andere leden van het MAT 

actief mee over de koers van de organisatie, het behalen van de doelstellingen, de 

samenwerking met het Vast Bureau, de interne communicatie en andere aspecten van 
algemeen management.  

o Je coördineert de opmaak en opvolging van dossiers voor het Vast Bureau en de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn en volgt de vooruitgang ervan op. 

o Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het budget binnen het I.V.A. Je kan 
voorstellen om het budgethouderschap voor welbepaalde beleidsitems te delegeren. 

o Je volgt mogelijke vormen van subsidiëring door hogere overheden op. 

o Je bewaakt, mede met de verantwoordelijke van de I.V.A.-afdeling en de betrokken 
ondersteunende diensten, de financiering vanuit de Vlaamse sociale bescherming, het VAPH, 

het VIPA, … In dit kader volg je ook de regelgeving en evolutie ter zake mee op. 
o Je bent medeverantwoordelijk voor een correcte facturatie aan de gebruikers, zorgkassen en 

derden, volgens de bestaande regelgeving en de interne afspraken.     

o Je bent initiator of trekker van projecten binnen de verschillende vakgebieden van het I.V.A. 
o Je volgt de evoluties, tendensen en ontwikkelingen op binnen de domeinen van het I.V.A. 

o … 
 

 T.a.v. de burger: 

o Je voedt de klantgerichtheid en streeft verbetering en efficiëntie na. 
o Je bouwt aan en onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders.  

o Je bent aanwezig en/of adviseert bij overlegmomenten met gebruikers.  

o Je zet in op gebruikersparticipatie en hebt oog voor de behoeften van de belanghebbenden. 
o … 

 

 T.a.v. het personeel: 
o Je bent hoofd van het personeel van de afdelingen van het I.V.A. en verantwoordelijk voor 

het dagelijks personeelsbeheer binnen de grenzen vastgesteld in de beheersovereenkomst. 

o Je bent voorzitter van de zorgstaf.  
o Je bent direct leidinggevende van de directies van de I.V.A.-afdelingen.  

o Je coördineert de verschillende afdelingen van het I.V.A. en draagt de 
eindverantwoordelijkheid.  

o Je stimuleert betrokkenheid van personeel bij de werking via constante 
informatieverstrekking, aanwezigheid bij (personeels)vergaderingen, overlegmomenten,… 

en streeft naar kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende entiteiten.  

o Je creëert draagvlak voor een vernieuwde visie rond de invulling van de opdrachten en 
verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen van het I.V.A.  

o Je bent aanwezig en/of adviseert bij overlegmomenten met dienst(en). 
o Je begeleidt processen m.b.t. personeelswijzigingen en –aanwervingen.  

o Je neemt taken over bij noodwendigheden. 

o … 
 

 T.a.v. leveranciers, externe personen en instanties: 

o Je bent het aanspreekpunt voor het I.V.A. en staat in voor de buitengerechtelijke 
vertegenwoordiging van het I.V.A..  

o Je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie van het I.V.A. Je staat in voor een 

uniforme en duidelijke communicatie voor het volledige I.V.A. 
o Je zet in op en stimuleert samenwerking. 

o Je ondersteunt de raden/overlegmomenten binnen het I.V.A. 
o … 

 

5. Functieprofiel 

Kennis Kennis en visie op ouderen- en thuiszorg en zorg voor mensen met een 

beperking. (woonzorgdecreet, VSB, VAPH, VIPA, …). 
Kennis van sectorspecifieke regelgeving 

Kennis van het decreet lokaal bestuur, wetgeving op de 

overheidsopdrachten, bestuurskunde, … 



 
Kennis van managementtechnieken en leidinggeven. 

Kennis van financieel management  
Kennis van BBC en meerjarenplanning.  

 

6. Competenties 

 

 Delegeren 

Het overdragen van taken en verantwoordelijkheden in overeenstemming met de mogelijkheden en 
de motivatie van de medewerker. 

 

 Coaching 

Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke 
ontwikkeling van anderen. 

 

 Plannen en organiseren 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 

 

 Visie 

Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context plaatsen. 
 

 Beslissen 

Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie ondanks 
onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s. 

 

 Samenwerken 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen en 

conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier 

belang is. 
 

 Overtuigingskracht 

Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast gebruik te 
maken van beïnvloedingsmethoden door middel van goed onderbouwde argumenten en door 

autoriteit. 

 

 Veranderingsgerichtheid 
Zich openstellen voor (organisatie-)verandering en actief nieuwe denkkaders opzoeken. 

 

 Netwerken 
Contacten leggen en onderhouden met mensen in en buiten de organisatie.  

 

 Klantgerichtheid 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook 

wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 

 

 Integriteit 
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 

 


