
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

Huismoeder-huisvader (E1 – E3) (m/v)  

binnen het IVA Zorg Menen (WZC Andante + WZC Ceres) 

 

 

Voltijds / deeltijds – contractueel onbepaalde duur – 

samenstelling wervingsreserve 2 jaar 

 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Het Vast Bureau van het OCMW Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van 
aanwerving van een voltijdse / deeltijdse huismoeder-huisvader (E1-E3) (m/v) in 
contractueel verband voor onbepaalde duur binnen het IVA Zorg Menen (WZC Andante + 
WZC Ceres) en organiseert hiervoor een selectieprocedure. 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. Er is geen diploma vereist voor deze functie. 
 
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
2. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
3. 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 (niet 
ouder dan één jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de 
kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid 
beoordeelt de ongunstige vermelding 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Dit houdt in dat de kandidaat 
kennis van het Nederlands bezit op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen vereist. 
 
Meer info vindt u op: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr 

 
Heeft u uw diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan dient u ons, vóór uw aanstelling in 
de functie, een bewijs van uw kennis van het Nederlands van bovenvermelde niveau voor te leggen. Voor 
dit bewijs kunt u terecht bij: 

- Selor, het selectiebureau van de federale overheid 
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en 
een attest te krijgen. Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten     

- Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als 
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau. 

- De Nederlandse Taalunie 
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan. Meer info: http://www.cnavt.org      

- Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen 
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent https://in-
gent.be/voor-jou/nederlands. 

 
5. Slagen voor de selectieprocedure 
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Selectieprogramma  
 

1. Cv screening  
Aan de hand van de informatie in het cv en de geleverde 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  
 

Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, 
moet men minstens 50% van de punten behalen.  

 
3. Praktisch deel 

De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de 
opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden 
gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven 
over o.m. de werkwijze, gebruikte technieken,… . 
 
Het praktische gedeelte staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% 
behalen om als geslaagd te worden beschouwd. 

 
De kandidaat is geslaagd voor de volledige selectie als hij minstens 60% behaalt op de  
2 selectie onderdelen samen (praktische + mondeling deel).  

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

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

wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 

 

Er wordt voorzien in de aanwerving in contractueel verband van één kandidaat voor een 

voltijdse tewerkstelling (38u./week). Kandidaten die niet worden aangesteld, behouden hun 

plaats op de reserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven 

van elke aanstelling af te zien. 

 

  



 

 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen E1-E3. 
De bruto-aanvangswedde (voltijds) (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:  
 
anciënniteit  maandwedde  
0 jaar   € 1922,35 
3 jaar  € 1951,37 
5 jaar   € 1965,88 
9 jaar   € 2002,15 
17 jaar  € 2067,44 
23 jaar  € 2132,73 
 
Daarenboven geldt bovendien het volgende: 

- Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk 
gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid 
komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, 
fietspremie (€ 0,24  per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer  

- Vakantieverlof: 29 dagen jaarlijks verlof + 12 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde 
dagen 

- aanvullende pensioenregeling contractueel personeel 
- Variabel uurrooster (inclusief weekend- en avond- prestaties) 
- 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 31/10/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de 
website 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 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be  
 
 
Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in 
geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 
  

https://www.menen.be/vacatures


 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Huismoeder/huisvader  

Niveau E 

Salarisschaal E1 – E3 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  IVA Zorg Menen 

Behoort tot de dienst Woonzorgcentrum Andante of Ceres 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

De hoofdverpleegkundige of dienst vervanger 

Bij afwezigheid van deze laatste aan De directeur van het woonzorgcentrum 

Geeft leiding aan / 

 

3. Doel van de functie 
 
Je helpt in onderlinge samenwerking met andere disciplines de doelstellingen van het 
woonzorgcentrum te realiseren: een thuis met aandacht voor de totale zorg en de activering 
van de bewoners.  
 
Je werkt mee aan een harmonieuze en constructieve werksfeer. 
 

4. Functie-inhoud 
 
Hoofdtaken: 

 Je moet kunnen systematisch, ordelijk en oplettend logistieke huishoudelijke en 

onderhoudstaken uitvoeren en afwerken 

 Je staat mede in voor een zinvolle, huiselijke daginvulling op maat van de bewoners, 

dit met de nodige ondersteuning en supervisie van de animatiedienst.  (vb huiselijke 

activiteiten,….) 

 Je volgt je takenplanning correct op en registreert correct indien van toepassing 

 Je assisteert verpleegkundigen en zorgkundigen bij sanitaire en hygiënische 

verzorging van de bewoners en hebt hierbij speciale aandacht voor de afwerking, 

orde en netheid ( o.a. kameropschik, kledij, persoonlijke bezittingen en hulpmiddelen 

van de bewoners,...) 

 Je helpt mee aan een correct verloop en afwerking van het op - en afdienen van de 

maaltijden 

 Je staat in voor een ordelijke en nette omgeving: planmatig en correct onderhouden  

van de toegewezen lokalen en bijhorende  infrastructuur en hebt daarbij respect voor 

de persoonlijke bezittingen van de bewoners 

 

 

 

 



 

 

 

 Je meldt defecten, aan de betrokken interne diensten en meldt als de herstelling niet 

gebeurt. Je volgt dit op als een goede huisvader/moeder 

 Je verwijst door naar de correcte personen voor zaken buiten jouw bevoegdheid 

 

Ten aanzien van cliënten / bewoners / gebruikers,...: 

 Je helpt de bewoners op een respectvolle manier bij de maaltijden 

 Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de bewoner (o.a. door 

luisterbereidheid, respect voor zijn eigen waarden en normen, zelfbeslissingsrecht en 

leefgewoontes, privacy….) 

 Je observeert en erkent de individuele noden van bewoners en past in overleg met 

de verpleegkundige de dienstverlening aan 

 Je stimuleert de bewoners op een positieve manier tot zelfredzaamheid 

 Je hebt de nodige aandacht voor het dagritme en het tempo van de bewoners. 

 Je informeert  goed, duidelijk en tijdig 

 Je stimuleert  familieleden, contactpersoon, vertegenwoordiger tot blijvend contact  

door hen te betrekken in het leven, het wonen en de zorg van de bewoners 

 

Ten aanzien van leveranciers / externe personen en instanties,...: 

 Je volgt de afspraken met externe personen op (vb. hulp bij transport bewoners,…) 

 

Ten aanzien van medewerkers / collega’s van de EIGEN dienst/afdeling/instelling, ...: 

 Je respecteert de tijdsschema’s in afspraak met de hoofdverpleegkundige en het 

team 

 Je neemt actief deel aan vergaderingen waarvoor je wordt uitgenodigd 

 Je zorgt voor een correcte afwerking van je eigen opdrachten zodat het werk van 

collega’s vlot kan verlopen. 

 Je roept hulp in van gekwalificeerde medewerkers/collega’s voor bepaalde 

handelingen of voor bepaalde observaties (onder andere bij het geven van voeding 

bij bewoners met slikstoornissen, bewoners die hulp nodig hebben voor het 

toiletbezoek,…) 

 Belangrijke observaties en informatie rapporteer je aan het team 

 Je begeleidt nieuwe huismoeders/vaders in het correct aanleren van technieken en 

werkwijzen tijdens de inwerkingsfase 

 

Ten aanzien van medewerkers / collega’s van ANDERE diensten / afdelingen / 

instellingen binnen de organisatie:  

 Je biedt hulp bij buitengewone activiteiten in het woonzorgcentrum (vb. uitstappen, 

open deurdagen,…) 

 Je volgt afspraken ivm de samenwerking op. (vb. aanbevelingen kiné, animatie, 

keuken, transportactiviteiten, ....) 

 Je zorgt voor een goede behandeling en terugbezorging van uitgeleende materialen.  

 Je communiceert vriendelijk, goed, duidelijk en tijdig 

 Je stelt de te bestellen leveringen op volgens het te voorzien verbruik, alsook ziet u 

de leveringen na en meldt onregelmatigheden 

 

 

 

 



 

 

 

Ten aanzien van leidinggevende personen: 

 Je volgt de gegeven richtlijnen op, ook inzake vorming 

 Je rapporteert bedenkingen en suggesties i.v.m. samenwerken en afspraken met 

collega’s, bewoners, familie, vrijwilligers, bezoekers,...  

 Je werkt mee aan een harmonieuze en constructieve sfeer in relatie met je 

leidinggevende 

 

Ten aanzien van beleidspersonen:  

 Je respecteert de hiërarchie 

 Je volgt de raadsbeslissingen op 

 

 

Verruimende bepalingen 

 

 Je werkt mee aan projecten binnen het OCMW 

 Bij noodwendigheden  kunnen prestaties buiten de normale dienstregeling worden 

gepresteerd 

 Je bent bereid om je bij te scholen ook indien de opleidingsuren buiten het eigen 

uurrooster vallen 

 Je bent bereid de taken van collega’s (o.a. cafetaria, afwasploeg-hoteldienst,…) met 

de daarbij horende uurregeling over te nemen 

 Je respecteert het beroepsgeheim 

 

 

Middelen en methodes 

 

Voornaamst te hanteren middelen:  

 Je leeft de veiligheidsvoorschriften na oa. dragen van veiligheidskledij en schoenen,.. 

 Je volgt de afspraken rond hygiëne op (o.a. dienstnota rond hygiëne, MRSA, 

HACCP, legionella, …) 

 

Voornaamst te hanteren methodes: 

 Je volgt een correct product- en materiaalgebruik op. 

 Je bent zuinig in gebruik van materialen, producten en energie. 

 Je voert aangeleerde methodes correct uit. 

 Je volgt de fifo-methode (eerst in eerst uit) op voor dranken en voeding en producten. 

  



 

 

 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving   Kennis van de veiligheidsvoorschriften  

 Kennis van algemene hygiëne, keuken hygiëne en 

handhygiëne 

 Kennis van een goed gebruik van keukentoestellen 

 Elementaire kennis van voedingswaren 

 Elementaire kennis van voorraadbeheer 

 Elementaire kennis van EHBO 

 Elementaire kennis van brandpreventie 

 Elementaire kennis van de Nederlandse taal 

 
 

6. Competenties 
 
 Klantgerichtheid 

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

klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 

 

 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. 

 

 Plannen en organiseren 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 

problemen. 

 

 Initiatief 

Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen 

 

 Leervermogen 

Nieuwe informatie opnemen,  efficiënt verwerken en effectief toepassen. 

 

 Empathie 

Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, 

behoeften en wensen van anderen. 

 

 Integriteit 

Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 

 

 

 

 

 

 


