
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 
Verpleegkundige HBO5 (C3-C4) (m/v) 

ten behoeve van IVA zorg Menen  

(WZC Andante (Menen) + WZC Ceres (Lauwe)) 

 

 

 
voltijds/deeltijds – contractueel onbepaalde/bepaalde 

duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Het Vast Bureau van het OCMW Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van 
aanwerving van een verpleegkundige HBO5 (C3-C4) (m/v) in contractueel verband voor 
onbepaalde / bepaalde duur ten behoeve van het IVA zorg Menen (WZC Andante (Menen) + 
WZC Ceres (Lauwe)) en organiseert hiervoor een selectieprocedure. 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

- Houder zijn van het brevet van verpleegkundige ingesteld bij het KB van 09.07.1960 
en latere wijzigingen of houder zijn van een diploma van hoger paramedisch niveau 
of gelijkgestelde OF  

- Houder zijn van het brevet of de titel van verpleegkundige of houder van het diploma 
van verplegende zoals bedoeld in het KB. Van 02.07.1999 (BS. 11.11.1999) en latere 
wijzigingen OF  

- Gediplomeerd verpleegkundige (diploma uitgereikt van 1997 tot 2008) of 
gebrevetteerd verpleegkundige (diploma uitgereikt vóór 1997) of gegradueerd 
verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5.  

 

de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op  
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html  
 
Ook laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een 
studiebewijs voorleggen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van 
het afsluiten van het proces-verbaal.  
 

Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma 
gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor gelijkwaardigheid 
bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw diploma te bezorgen. Meer 
informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be 

 
 
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 niveau B1 van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen  
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html
http://www.naricvlaanderen.be/


 

 
 
 

- 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  

 
 
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. Schriftelijke voorbereiding + gedragsgericht interview 
Tijdens het gedragsgericht interview wordt een evaluatie gemaakt van de 
overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de 
functie, evenals van zijn motivatie en interesse voor het werkterrein. Tijdens dit 
interview gaan de leden van de jury in op: 

 Motivatie en ervaring 

 Inzicht in de functie 

 Vaktechnische kennis 

 Competenties 
 
Het gedragsgericht interview wordt voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding, 
die bestaat uit één of meerdere competentieproeven en/of praktijkgerichte cases 
gelinkt aan de functie-inhoud, vaktechnische kennis en competenties.  

 
De kandidaat is geslaagd als hij minstens 60% behaalt op het totaal van de schriftelijke 
voorbereiding + het gedragsgericht interview.  

 
 
Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve 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. 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten
http://www.cnavt.org/
http://www.huisnederlandsbrussel.be/
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands


 

 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C3-C4. 

De bruto-aanvangswedde in C3 (cf. huidige index 1,7758 en inclusief 11% voor onregelmatige 

prestaties) bedraagt: 

 

anciënniteit  maandwedde 

0 jaar   € 2.611,76 

3 jaar   € 2.817,08 

5 jaar   € 2.915,64 

9 jaar   € 3.120,96 

17 jaar  € 3.531,62 

23 jaar  € 3.835,51 

 

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend: 

- 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, 

afscheidspremie bij pensionering 

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

dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je 

terecht komt) 

- Aanvullende pensioenregeling 

- 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 via een functie specifiek sollicitatieformulier op 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 kunt u steeds 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.  

http://www.menen.be/vacatures
mailto:vacatures@menen.be


 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Verpleegkundige HBO5  

Niveau C 

Salarisschaal C3-C4 

 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  IVA Zorg Menen 

Behoort tot de dienst WZC Andante + WZC Ceres 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

De hoofdverpleegkundige 

Bij afwezigheid van deze laatste aan De directeur van het woonzorgcentrum 

Geeft leiding aan 
 

 

 

3. Doel van de functie 
 
Je zorgt voor het algemeen welzijn van de bewoners op fysisch, psychisch, sociaal en 
relationeel vlak in overeenstemming met onze visie en missie en staat de 
hoofdverpleegkundigen hierin bij. 
 
 

4. Functie-inhoud 
 

Ten aanzien van bewoners / gebruikers:  

 Uitvoeren van de verzorging en verpleging van de bewoners conform de toegeëigende 
procedures en voorschriften.  

 Uitvoeren van specifieke verpleegkundige handelingen.(o.a. medicatie, wondzorg, 
inspuitingen, fixatie)  

 Nauwkeurig uitvoeren en opvolgen van zorgplannen en zorgdossiers.  

 Signaleren en bijhouden van noden en evoluties van bewoners.(mondeling/schriftelijk 
volgens de bestaande instructies)  

 Stimuleren van de bewoner tot zelfredzaamheid rekening houdende met de 
mogelijkheden van de bewoners  

 Uitvoeren van de noodzakelijke administratieve taken.(o.a. zorgdossier, aftekenen 
zorg, rapportage)  

 Werken vanuit een animatieve grondhouding(o.a. belevingsgericht, rekening houdend 
met levensgeschiedenis).  

 Geven van de gepaste ondersteuning aan de bewoners (en hun familie) tijdens hun 
laatste levensfase. In deze fase wordt nauw samengewerkt met het palliatief team.  

 Alert en snel reageren in noodsituaties (o.a. brand).  

 Aandacht geven aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking.  
 
 
 



 

 
 
Ten aanzien van leveranciers, externe personen en instanties: 
(o.a. familie, apotheker, personen die bijstand verlenen, ambulanciers, pedicure, kapper, 
leverancier…)  

 Opvangen, informeren, begeleiden en/of gericht doorverwijzen zodanig dat er een 
vlotte samenwerking is.  

 Huisartsen begeleiden bij de consultatie aan de bewoners. Nauwkeurig uitvoeren en 
opvolgen van de medische voorschriften en orders.  

 
Ten aanzien van medewerkers / collega’s van de eigen zorgafdeling:  
(o.a. verpleegkundigen, verpleegassistenten, zorgkundigen, verzorgenden …)  

 Bijstaan van de hoofdverpleegkundige in haar/zijn dagelijkse taken volgens de 
gemaakte afspraken:  

o Toezicht houden op en beoordelen van gedelegeerd verzorgend werk van 
verpleegassistenten en verzorgend personeel.  

o Zorgen voor een correcte taakverdeling bij afwezigheid van de 
hoofdverpleegkundige.  

o Helpen inwerken van nieuwe personeelsleden.  
o Meehelpen aan het realiseren van een goede sfeer en samenwerking op de 

werkvloer.  

 Actief participeren aan overlegvergaderingen (teamvergaderingen, bewoners-
besprekingen, werkgroepen …).  

 Actief participeren aan overdrachten na o.a. verzorging of dienstwissels  
o Collega’s informeren.  
o Observaties mondeling en schriftelijk rapporteren.  
o Bijhouden en actualiseren van het zorgdossier en zorgplannen.  
o Afspraken uit de overdracht correct uitvoeren.  

 Waarderen en begeleiden van vrijwilligers, stagairs en jobstudenten zodat deze zich 
opgenomen voelen in de groep.  

 
Ten aanzien van medewerkers / collega’s van andere diensten of disciplines:  
(o.a. leefgroepwerking, ergo & animatie, kinesitherapie, andere zorgafdelingen, andere 
woonzorgcentra, keuken, onderhoud, administratie, technische dienst,…)  

 Helpen en assisteren bij de uitwerking en uitvoering van animatieopdrachten.  

 Afspraken en aanbevelingen opvolgen ivm de werking van de diensten.  

 Uitvoeren van de procedures zoals beschreven in het kwaliteitshandboek en 
constructief meewerken met de kwaliteitscoördinator.  

 Constructief samenwerken met de andere diensten en disciplines.  
 
Ten aanzien van leidinggevende personen:  
(o.a. hoofdverpleegkundige, directeur )  

 Nauwkeurig opvolgen van instructies.  

 Meewerken aan het opbouwen of in stand houden van een goede en constructieve 
sfeer in professionele relatie met de leidinggevenden.  

 Opnemen van verantwoordelijkheid naar het bekomen en bezorgen van voldoende 
informatie.  

 
Ten aanzien van beleidspersonen: 
(o.a. Voorzitter, algemeen directeur, Raad voor Maatschappelijk Welzijn)  

 Volgen van de hiërarchische weg t.o.v. beleidspersonen.  
 
 
 



 

 
 
Verruimende bepalingen:  

 Kan verantwoordelijk worden gesteld voor de organisatie, uitbouw en opvolging van 
een deskundige specialisatie o.a. wondzorgbeleid, zorgregistratie, incontinentiebeleid, 
dementie, comfortzorg, palliatieve zorg voedingsbeleid, medicatiebeleid, 
complementaire zorg (aromatherapie, dierenbeleid), antidecubitusbeleid, beheer van 
hulpmiddelen, infectiebeheersing, fixatiebeleid …  

 
 
Middelen en methoden:  
 
Voornaamste te hanteren middelen:  

 Respect en correct gebruik van ter beschikking gestelde middelen, materialen, 
producten (tilliften, douchebrancard, badliften, PC en/of andere ICT-toepassingen in 
de zorg …).  

 Verantwoord gebruik van materialen en zuinigheid in verbruik van producten.  
 
Voornaamste geëigende methodes:  

 Gebruik maken van aangeleerde methodes en materialen.  

 Correct hef- en tilbeleid.  

 Overlegmethodes  

 Veiligheidsvoorschriften naleven  
 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving   Verpleegkundige technieken.(volgens de instructies) 

 Medicatieleer 

 EHBO 

 Plichtenleer 

 Algemene Hygiëne 

 Ouderenzorg (inclusief basiskennis kwaliteitszorg) 

 Organisatie van de zorgverlening. 

 Basiskennis rond communicatie 

 Palliatieve zorgen 

 

 

6. Competenties 
 
 Klantgerichtheid 

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

klanten, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 

 

 Flexibiliteit 

Gedrag en aanpak aanpassen 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. 

 

 

 



 

 

 

 Samenwerken 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan een oplossing of 

conflict, ook wanneer die samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 

particulier belang is. 

 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen efficiënt blijven 

functioneren. 

 

 Nauwkeurigheid 

Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen. 

 

 Plannen en organiseren 

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

problemen. 

 

 Empathie 

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

behoeften en wensen van anderen. 

 

 Beroepsgeheim 

Plicht tot geheimhouding van zaken die men krachtens zijn beroep te weten is 

gekomen. 

 

 

 


