
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie 

Kinesist (BV1-BV3) (m/v) 

ten behoeve van IVA zorg Menen voor WZC Ceres 

 

deeltijds (9,5/38)  – contractueel bepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 6 maanden 

 

 

 

 

 

  



 

Het Vast Bureau van het OCMW Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van aanwerving 

van één Kinesist (BV1-BV3) (m/v) in contractueel verband, voor bepaalde duur ten behoeve van 

het IVA zorg Menen voor WZC Ceres en organiseert hiervoor een selectieprocedure. 

 

Algemene aanwervingsvoorwaarden 

 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend 

gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten 

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 

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. Slagen voor de selectieprocedure 

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  

 

1. Bachelor in de kinesitherapie of gelijkgesteld 

 

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 algemene en bijzondere voorwaarden voldoen.  

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

selectieprocedure.  

 

2.  Mondeling deel  

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 

de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein.  

 

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

 Motivatie en ervaring  

 Inzicht in de functie  

 Vaktechnische kennis  

 Competenties  

 

Aanleggen wervingsreserve 

 

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

6 maanden. Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de 

wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 

 

Er wordt voorzien in de aanwerving van 1 kandidaat voor een deeltijdse tewerkstelling (9,5u./week). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salaris & voordelen  

 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen BV1-BV3 

De bruto-aanvangswedde in BV1 (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt:  

 

anciënniteit  maandwedde  BV1 

0 jaar  € 2482,12 

3 jaar   € 2617,25 

5 jaar   € 2688,37 

9 jaar   € 2830,61 

17 jaar   € 3115,09 

23 jaar  € 3335,57 

 

Daarenboven geldt het volgende: 

 De relevante beroepservaring wordt onbeperkt meegeteld (knelpuntberoep) 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 

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

pensionering 

 Vakantieverlof: 26 dagen jaarlijks verlof + 11 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen 

 Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel 

 Sociale dienst: het personeel van het OCMW geniet de voordelen en de dienstverlening 

aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.  

 

 

Solliciteren  

Solliciteren kan tot uiterlijk 25/02/2020 via een functie-specifiek sollicitatieformulier op de website die 

u terug kan vinden op https://www.menen.be/vacatures 

 

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:  

 Een ingevuld sollicitatieformulier  

 Een motivatiebrief 

 Een uitgebreid CV 

 Een kopie van het gevraagde diploma  

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst. 

Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be  

  

https://www.menen.be/vacatures


 

Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens 

 

Functiebenaming Kinesist 

Niveau B 

Salarisschaal BV1-BV3 

 

 

2. Plaats in het organogram 

 

Afdeling IVA Zorg 

Dienst Woonzorgcentrum Ceres 

Ontvangt opdrachten van en rapporteert aan De hoofdverpleegkundige 

En bij afwezigheid van deze laatste aan De directeur 

 

 

3. Functie-inhoud 

 

Hoofdtaken:  

De hoofdtaak is stimuleren, onderhouden, verbeteren en/of herstellen van de motorische 

mogelijkheden waardoor de zelfredzaamheid van de bewoner zo lang mogelijk bewaard blijft. 

 

T.a.v. bewoners/gebruikers: 

 In onderlinge samenwerking met andere disciplines de doelstellingen van de Woonzorgcentra 

helpen realiseren; nl. een huis met open armen; een thuis met speciale aandacht voor de totale 

verzorging en activatie van de bewoner. In het bijzonder is het de taak van de kinesist het 

verbeteren en onderhouden van de mobiliteit van de bewoners binnen het 

Woonzorgcentrum. 

 De kinesist is verantwoordelijk voor een kwalitatieve kiné behandeling van de bewoners 

gericht op verbetering en/of behoud van de mobiliteit van de bewoner. De kinesist vertrekt 

hierbij vanuit een psychomotorisch onderzoek en/of  grondige observatie van de bewoner. 

Dit onderzoek dient als basis voor het opstellen van een individueel behandelingsplan. 

 De kinesist plant, organiseert en voert de vooropgestelde behandelingen uit. Daarbij evalueert 

hij/zij de bekomen resultaten en stuurt het behandelingsplan bij. 

 Is verantwoordelijk voor de op correcte wijze bijhouden van de behandelingen en vult het 

zorgdossier aan. Respecteert hierbij de richtlijnen vermeld in het K.B. nr.78 van 10 november 

1967 en latere wijzigingen betreffende de uitoefening van paramedische beroepen. 

 Is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en opvolgen van de hulpmaterialen om de 

mobiliteit te verhogen van de hem/haar toegewezen bewoners. Hij/zij organiseert het 

valpreventiebeleid rond de bewoners met val risico’s; 

 Is verantwoordelijk voor de bestelling, de controle en de optimale bevoorrading van de voor 

in zijn/haar functie noodzakelijke verzorgingsmateriaal en  verzorgingsproducten. 

 Zet zich in voor een goed onthaal van nieuwe bewoners. 

 Tijdens de palliatieve fase zal de kinesist(e) streven naar een emotioneel en lichamelijk welzijn 

door die technieken aan te wenden waarbij de bewoner zich goed voelt. 

 Reageert alert en snel in noodsituaties; nauwkeurig de instructies bij brand en panieksituaties 

kennen en toepassen. 



 

T.a.v. leveranciers/externe personen en instanties/…: 

 Organiseren van een adequate behandeling in overleg met de behandelende huisarts. Zorg om 

de vereiste voorschriften  beschikbaar te hebben. 

 De hoofdverpleegkundige  in kennis stellen van onregelmatigheden. 

 De hoofdverpleegkundige  adviseren bij de bestelling van medische en andere materialen, 

noodzakelijk voor de goede werking van de afdeling: 

receptioneren en controleren van de medische, farmaceutische en hygiënische materialen 

voor specifiek gebruik  bij de behandelingen op de afdeling. 

 Vorming op het vlak van ergonomie voorbereiden, volgen en/of geven. 

 Zich verbinden tot het bewaren van het beroepsgeheim. 

 … 

 

T.a.v. medewerkers/collega’s van de EIGEN dienst/afdeling/Woonzorgcentrum/…: 

 Zorgt voor een goed beleid op het vlak van ergonomie, mobiliteit en beoordeelt het lig - zit 

transfer van bewoners op de afdeling. Volgt het gebruik en onderhoud van de hulpmaterialen 

op. 

 Neemt actief deel aan de  multidisciplinaire vergaderingen op zijn/haar afdelingen en werkt 

nauw samen met het team. 

 Motiveert het team tot meewerken aan de activatie van de bewoners met oog voor de fysische 

veiligheid  

 Zorgen dat nieuwe personeelsleden, stagiaires begeleid worden in de inloopfase. 

 Werkt actief mee aan de organisatie van animatieve opdrachten voor de bewoners. 

 Past zijn werking aan zodat de afdeling maximale ondersteuning ontvangt.  (o.a.  oog voor 

ergonomische aanpassingen, mobiliteit beleid) 

 Correcte afspraken maken om de dienstverlening en behandelingen ook tijdens zijn/haar 

afwezigheid te plannen (Zorgen voor een goede samenwerking met collega’s, o.a. door 

bijstand in behandeling, groepswerk, verlofregeling) 

 Neemt actief deel aan bewonersbespreking 

 … 

 

T.a.v. medewerkers/collega’s van ANDERE diensten/afdelingen/ Woonzorgcentra/… 

binnen de organisatie: 

 Neemt actief deelnemen aan de coördinerende vergaderingen waarop hij/zij naar uitgenodigd 

wordt. 

 Controleren of de met hem/haar gemaakte afspraken in verband met de samenwerking tussen 

de verschillende diensten en disciplines opgevolgd worden. 

 De assistentie verlenen  bij de uitwerking en uitvoering van animatieactiviteiten en van de 

leefgroepwerking bij de dementerenden. 

 Meedenken en bewaken van de kwaliteit van de zorg 

 Werkt mee aan het act-in-pass beleid 

 … 

 

T.a.v. leidinggevenden personen (o.a. hoofdverplegende, de directeur): 

 Rapporteren en adviseren aan de hoofdverpleegkundige 

 De hoofdverpleegkundige  constructief bijstaan in het vervullen van zijn/haar taken (o.a. voert 

gedelegeerde opdrachten uit, …) 

 … 

 

T.a.v. beleidspersonen (o.a. Algemeen directeur, Voorzitter Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn): 

 De hiërarische weg volgen. 



 

 De raadsbeslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en de 

Bijzondere Comités uitvoeren. 

 

 

 

4. Verruimende bepalingen: 

 Is bereid aan flexibele uurregeling te aanvaarden. 

 Werkt mee aan de organisatie van de wachtdienst voor kinesisten tussen de diverse 

Woonzorgcentra van het O.C.M.W. Menen 

 Werkt mee aan diverse projecten binnen het OCMW. 

 Is bereid zich professioneel bij te scholen. 

 Staat open voor vernieuwing. 

 

 

5. Middelen en methodes 

Voornaamste te hanteren middelen: 

 Gebruikt technische materialen en producten zoals het hoort. 

 Zuinigheid in gebruik van materialen en producten. 

 Werkt vanuit de visieteksten opgesteld binnen de Woonzorgcentra  (o;a; missie en 

visie, dementie, animatieve grondhouding, Palliatieve werking, communicatie charter, 

…). 

 Zorgt voor het beheer en orde in het kine – lokaal. 

 Stelt de inventaris van materiaal en producten op en houdt de wijzigingen bij. Zorgt 

tevens voor de noodzakelijke aanvullingen. 

 Draagt zorg voor de aan hem/haar ter beschikking gestelde materialen. 

 Preventiemaatregelen opvolgen 

 … 

 

Voornaamste geëigende methodes: 

 Didactiek. Aandacht hebben voor: steunname,  zelfstandige verplaatsingen, verplaatsing 

met hulp,  behoud algemene mobiliteit, bewegingsmateriaal, positionering 

 Planning van behandeling en formuleren van de doelstelling 

 Correlatie met het zorgdossier op de afdeling 

 Actief opvolgen van de toegewezen bewoner 

 Groepsbehandeling stimuleren 

 Continuïteit van de behandeling organiseren 

 Bijhouden van een prestatieregister en RIZIV- boekhouding 

 Immobiliteit vermijden door:  gangrevalidatie,  mobiliteit,  groepstherapie 

 Adviezen geven in bewegingsleer 

 … 

 

 

6. Kennis 

 Kennis van de RIZIV- reglementering en het woonzorgdecreet 

 Kennis van ethiek en beroepsdeontologie 

 Visie op ergonomie  

 Visie op de seniorenzorg en integrale kwaliteitszorg 

 Accuraat administratief werk 



 

7. Competenties 

Kerncompetenties 

 Beheersmatige vaardigheden: 

o Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten 

stellen bij het aanpakken van problemen 

 Persoonsgebonden gedrag: 

o Prestatiemotivatie: zelfstandig werken en uit eigen beweging voortdurend 

eigen prestaties verbeteren. 

 Interactief gedrag: 

o Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of 

aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking 

een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is. 

o Empathie: tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) 

geuite gevoelens, behoeften en wensen van anderen. 

 Informatieverwerkend gedrag: 

o Probleemanalyse: het duiden van een probleem in zijn verbanden en op een 

systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het 

probleem op te lossen. 

o Flexibiliteit: gedrag en aanpak aapassen in functie van de situaties waarin men 

zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het 

oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 

 Probleemoplossend gedrag: 

o Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen 

van interne en externe klanten, ook wanneer ze niet rechtstreeks geuit 

worden. 

 

Overige competenties 

 Vaardigheden: 

o mondeling en schriftelijk rapporteren  

o kunnen observeren 

o sociale en communicatieve vaardigheden 

o opdrachten correct kunnen uitvoeren en afwerken 

 

 Attitudes 

o Constructieve en positieve houding 

o Discretie inzake beroepsgeheim en vermijden van roddel 

o Maturiteit en zin voor orde  

o Beleefdheid 

o Eerlijkheid 

o Aanvaarden van leiding en gezag 

o Non-discriminatie 

 

 

 

 


