
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

Hoofdverpleegkundige (BV5) (m/v)  

Binnen het IVA zorg Menen  

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

 

 

voltijds – 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 hoofdverpleegkundige (BV5) (m/v) in contractueel verband voor 
onbepaalde duur binnen het IVA zorg Menen (WZC Andante (Menen) + WZC Ceres (Lauwe)) 
en organiseert hiervoor een selectieprocedure. 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. U behaalde het diploma van bachelor* in de verpleegkunde behaald na 2009 of u bent 
houder van een hieronder vermeld diploma: 
 
Benamingen vanaf 1998 tot 2009: 

 Gegradueerde verple(e)g(st)er – optie ziekenhuisverpleegkunde 

 Gegradueerde verple(e)g(st)er – optie psychiatrische verpleegkunde 

 Gegradueerde verple(e)g(st)er – optie kinderverpleegkunde 

 Gegradueerde verple(e)g(st)er – optie geriatrie 

 Gegradueerde verple(e)g(st)er – optie sociale verpleegkunde 
 
Benamingen tot 1997: 

 Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er 

 Gegradueerde psychiatrisch verple(e)g(st)er 

 Gegradueerde kinderverple(e)g(st)er 

 Gegradueerde sociale verple(e)g(st)er 
 
* de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op  
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html  
 
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       

 
2. U kan 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring in een woonzorgcentrum, sociale 

dienst, dienstencentrum, als verantwoordelijke van een groep assistentiewoningen of 
een ziekenhuis bewijzen op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het aftoetsen van de 
relevantie van de werkervaring zal onder meer rekening gehouden worden met de aard 
van de organisatie, de sector, de inhoud en verantwoordelijkheden van de 
uitgeoefende 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 

 
 
 
 

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


 

 
 

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 C1 (lezen en luisteren) en B2 (spreken en 
schrijven) 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: 

- 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 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 competentieproeven en/of 
praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-inhoud, vaktechnische kennis en 
competenties. Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% 
behalen om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. 
 
Bij het slagen in het schriftelijk gedeelte gaat de kandidaat door naar het assessment 
(punt 3) en naar het mondeling gedeelte (punt 4). 
 

3. Psychotechnisch deel / assessment 
Tijdens het psychotechnisch deel / assessment zal, door middel van een interview 
aangevuld met één of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-
oefeningen, een beoordeling worden gemaakt van een aantal competenties. De 
resultaten van dit gedeelte worden meegenomen bij de deliberatie van het mondeling 
deel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr
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
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands


 

 
 

4. Mondelinge deel 
Het mondeling gedeelte bestaat uit een evaluatie 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 het mondeling deel gaan de leden 
van de selectiecommissie in op: 

 Motivatie en ervaring 

 Inzicht in de functie 

 Vaktechnische kennis 

 Competenties 
 

Het mondeling gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijk gedeelte. Het 
mondeling gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten minstens 50% 
behalen op het mondeling gedeelte om te kunnen slagen. 

 
Om als geslaagd te worden beschouwd voor de volledige selectieprocedure, moet 
minstens 60% van de punten worden behaald op het schriftelijk en mondeling gedeelte. 

 
 
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. 

 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen BV5. 
De bruto-aanvangswedde in BV5 (cf. huidige index 1,7758) bedraagt:  
 
anciënniteit  maandwedde  
4 jaar  € 3.536,80 

10 jaar  € 3.985,55 

15 jaar  € 4.372,91 

20 jaar  € 4.654,08 

 

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 tot uiterlijk 19/12/2021 via het 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 kan u steeds terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be    

http://www.menen.be/vacatures


 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Hoofdverpleegkundige  

Niveau B 

Salarisschaal BV5 

 

 

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 directeur van het woonzorgcentrum 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Het hoofd van IVA / Directeur Zorg Menen 

Geeft leiding aan Het verplegend en verzorgend personeel 

inclusief de huismoeders/vaders 

 

 

3. Doel van de functie 
 
Meehelpen de doelstelling van het woonzorgcentrum te realiseren in onderlinge samenwerking 
met andere disciplines; zijnde een huis met open armen en een thuis met speciale aandacht 
voor de totale verzorging en activatie van de bewoner. In het bijzonder aandacht hebben voor 
een aangename, gezellige en veilige leefomgeving en voor een integrale kwaliteitszorg. 
 
 

4. Resultaatsgebieden 
 

4.1 Instaan voor de dagelijkse organisatie, coördinatie en planning van de 

activiteiten van het team/afdeling en het toezien op een kwalitatieve 

uitvoering van duidelijk omschreven taken om een efficiënte en effectieve 

dienstverlening te verzekeren: 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 opstellen van de planning en taakverdeling; plannen van prioriteiten, 

verdelen en opvolgen van taken, opmaken en opvolgen van 

dienstenschema’s 

 geven van korte, duidelijke werkinstructies aan directe medewerkers; 

beantwoorden van vragen betreffende de uit te voeren taken 

 oplossen van operationele problemen, adviseren en ondersteunen bij 

moeilijke dossiers of opdrachten 

 opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering op het werkterrein 

 organiseren en leiden van vergaderingen 

 

 

 



 

 

 houden van toezicht op het logistiek, paramedisch en animatief gebeuren 

op hun afdeling 

 bewaken van de zorgethiek 

 

4.2 Instaan voor personeelsbeleid-gerelateerde taken om er voor te zorgen dat   

er een continue en efficiënte werking van de dienst is en de prestaties van 

de medewerkers te verhogen.  

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 informatiebeheer (personeelsdossier, verlof, afwezigheden,…) 

 opmaken en bijsturen van de personeelsplanning 

 evaluatie- en opvolgingsgesprekken voeren, opleidingsnoden detecteren 

 coachen en bijsturen van medewerkers en stagiairs 

 rapporteren aan verantwoordelijken m.b.t. personeelsdossiers 

 toezien op arbeidsveilige werkomstandigheden 

 garanderen van een goed introductie- en socialisatieproces van nieuwe 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers 

 

4.3 Realiseren van een optimale informatiedoorstroming en communicatie zodat  

de leidinggevende en medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 organiseren van een werkoverleg of een overleg naar aanleiding van een 

specifiek project of evenement 

 ervoor zorgen dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die 

hij/zij nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren 

 actief participeren in teamoverleg middenkader o.m. voeden en 

voorbereiden van agenda, opvolgen en uitvoeren van beslissingen, 

beïnvloeden van het woonzorgbeleid… 

 rapporteren aan de leidinggevende in verband met de werking van de 

dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van 

projecten, activiteiten,… 

 verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora 

(bv. werkoverleg en diensthoofdenoverleg) 

 afstemmen van de planning van de eigen dienst met de andere diensten 

en de prioriteiten die worden gesteld door de hiërarchische oversten 

 overleggen met huisarts, CRA, ziekenhuis,… 

 

4.4 Instaan voor een optimaal contact met familie en zorgvragers met het oog op 

een klantgerichte dienstverlening.   

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 fungeren als ombudsman en aanspreekpunt 

 samenwerken met families, mantelzorgers of andere niet-professionele 

hulpverleners 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Beheren en administratief verwerken van dossiers om bij te dragen tot een 

correcte en volledige afhandeling van een dossier.  

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 proactief verzamelen, verwerken en actueel houden van zorgdossiers om 

op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben en 

te voldoen aan de wettelijke normen m.b.t. registraties (medicatie-attesten, 

zorgschalen,…) 

 kwaliteitscontrole van documenten, gegevens en dossiers opgemaakt door 

anderen, met het oog op verdere verwerking 

 analyseren en interpreteren van elementen die deel uitmaken van het 

zorgdossiers, en indien nodig bijkomende stappen ondernemen 

(bijkomende informatie inwinnen, verzoek om bepaalde elementen te 

verduidelijken, vraag naar specifieke documenten,…) – procedures en 

wetgeving vergen soms enige interpretatie 

 beantwoorden van diverse niet-gestandaardiseerde vragen m.b.t. bepaalde 

dossiers 

 

4.6 Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of 

instanties om de dienstverlening en/of werking te optimaliseren en de interne 

expertise verder uit te bouwen. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 onderhouden van goede contacten met collega’s van andere organisatie; 

formeel (samenwerkingsverbanden) of informeel (uitwisseling van 

ervaring, advies,…) 

 onderhouden van contacten (zelf of via de medewerkers) met externe 

experten 

 deelnemen aan symposia, werkgroepen, congressen,… 

 delen van kennis en expertise 

 fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere 

openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties 

 

4.7 Toepassen van een kwaliteitssysteem zodat de diensten beantwoorden aan 

de noden van de cliënten en de kwaliteit van de dienstverlening permanent 

gewaarborgd is.   

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 

 toezien op een effectieve en efficiënte dienstverlening binnen de entiteit 

 implementeren en opvolgen van kwaliteitszorg binnen de entiteit 

 opmaken en beheren van een kwaliteitshandboek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving 

 

Meest courante officeprogramma’s 
 

Kennis 

Geriatrie (verouderingsproces, psychologie, aandoeningen, medicatie, 
dementie, incontinentie,…) 

Kennis 

Wetgeving en reglementering met betrekking tot de functie : plichtenleer, 
algemene hygiëne en beroepsgeheim 

Grondige 
kennis 

Decreet lokaal bestuur 
 

Noties 

Verpleging- en verzorgingstechnieken Grondige 
kennis 

E.H.B.O. 
 

Kennis 

Palliatieve zorgen en wetgeving euthanasie 
 

Kennis 

MRSA en andere infectieuze aandoeningen 
 

Kennis 

Vlaamse sociale bescherming 
 

Noties 

Woonzorgdecreet inzonderheid van de uitvoeringsbesluiten op de 
woonzorgcentra 

Noties 

 

 

6. Competenties 
 
 Leiderschap 

o Leidinggeven: Er voor zorgen dat mensen en middelen efficiënt ingezet 

worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen 

o Coaching: Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de 

professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen 

 

 Plannen, organiseren en voortgangscontrole 

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

problemen en projecten; de voortgang van processen, dossiers en taken opvolgen in 

de tijd 

 

 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. 

 

 

 



 

 

 

 Overtuigingskracht 

Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast 

gebruik te maken van beïnvloedingsmethoden door goed onderbouwde argumenten 

en door autoriteit 

 

 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 

voorop gestelde doel 

 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek 

efficiënt blijven functioneren. 

 

 Integriteit 

Algemene aanvaarde sociale en ethische normen volgen 

 

 


