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A. Korte voorstelling van het OCMW-Temse 
 

Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten 
(personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst,…) en sociale diensten 
(algemeen, rechtshulp en schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, 
LOI, onderwijsopbouwwerk, projectwerking) tevens 3 residentiële 
ouderenvoorzieningen met een centrale keuken in eigen beheer en een lokaal 
dienstencentrum: 
 
 
 
Centrale administratie & sociale diensten    Residentie “Elisabeth” (70 assistentiewoningen) 

  
  
 
WZC “De Reiger”(154 bedden, waarvan 71 RVT en 4 Kortverblijf)   WZC“’t Blauwhof”(60 bedden, waarvan 31 RVT) 

  
     
 
In totaal werken ca. 300 mensen voor het OCMW-Temse, waarvan zo’n 2/3de tewerkgesteld 
in de residentiële ouderenvoorzieningen. 
 
In de onmiddellijke toekomst (binnen het huidige BBC-meerjarenplan) wordt verder gewerkt 
aan de uitbouw van het departement ‘ouderenzorg’ door de realisatie van een nieuwbouw 
voor het wzc De Reiger en de realisatie van nieuwe assistentiewoningen in het 
ziekenhuisgebouw ‘De Pelikaan’. 
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B. Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking 
(dit wordt getoetst a.d.h.v. een recent uittreksel uit het strafregister – te bezorgen bij 
kandidaatstelling) 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 medisch geschikt zijn (voorafgaand aan indiensttreding, zal de 
interbedrijfsgeneeskundige dienst van Securex een gezondheidsbeoordeling uitvoeren). 

 kennis hebben van de Nederlandse taal 

 slagen in een selectieprocedure 
 
 

C1.  Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 
Houder zijn van één van de diploma’s of getuigschriften die in aanmerking worden genomen 
voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, zoals vermeld in Bijlage I van het 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 07 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor o.a. de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. (i.e. bachelor-
diploma of HOKT-diploma of daarmee gelijkgesteld)- kopie te bezorgen bij 
kandidaatstelling. 
 

C3. Laatstejaarstudent? 
 
Laatstejaarstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur 
een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum zes 
maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze 
leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun 
aanstelling bij het OCMW. 

 

D. Selectieprocedure 
 

Preselectie vanaf 20 kandidaturen  

Vanaf 20 kandidaturen vindt er een preselectie plaats. Tijdens de preselectie peilen we naar 
je motivatie en inzicht in de functie en dit gebeurt op basis van de informatie 
(preselectievragenlijst) die je hebt ingegeven in je online kandidatuur via www.jobpunt.be. 
Besteed hier dus de nodige zorg aan! 
De preselectie is eliminerend. Kandidaten moeten de score “geslaagd” behalen op de 
preselectieproef om door te gaan naar het volgende selectieonderdeel. Het behaalde 
resultaat van de preselectie wordt niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het 
eindresultaat van de selectieproeven.  
 

1. Mondeling gedeelte: 24/40 pt  
Diepte-interview met o.m. de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de 
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn 
interesse voor het werkterrein.  
 
2. Assessmentoefening: 36/60 pt  
Flexibele ondervragings- en beoordelingsmethode waarbij competenties worden vastgesteld 
die belangrijk zijn voor de functie-uitoefening.  
 
3. Psychotechnisch gedeelte:  
Dit gedeelte heeft als doel het profiel van de kandidaat te beoordelen in het licht van de voor 
de functie vereiste profielkenmerken.  
Dit gedeelte leidt enkel tot een gemotiveerd advies omtrent de geschiktheidsgraad van de 
kandidaten voor de uitoefening van de functie:  

http://www.jobpunt.be/


 4 

- zeer geschikt  
- geschikt  
- ongeschikt  
De kandidaten die "ongeschikt" worden bevonden, komen evenwel niet voor aanstelling in 
aanmerking. 
 

F. Functiebeschrijving en competentieprofiel 
 

Functiebenaming:  KWALITEITSCOÖRDINATOR 
 
Instelling/dienstengroep: Sociale zorg/ Ouderenzorg 
 
Functionele loopbaan: B1-B3 
 
Opmaakdatum:  09/2017 
 

 
 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur sociale zorg of directeur 
ouderenvoorzieningen instaan voor de implementatie, organisatie, coördinatie en opvolging 
van de decretaal opgelegde integrale kwaliteitszorg binnen de welzijnsvoorzieningen van het 
OCMW.   

 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Rapporteert rechtstreeks aan de directeur Sociale Zorg of directeur ouderenvoorzieningen. 

 
 

FUNCTIE-INHOUD 

 

Algemeen: 
- verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 
- mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 
- meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 
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t.a.v. de verschillende welzijnsvoorzieningen (WZC, dienst gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg, lokaal dienstencentrum, dienst kinderopvang…) vallende onder het 
kwaliteitsdecreet  

- staat in overleg met en zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de 
diensthoofden van de verschillende welzijnsvoorzieningen in voor de implementatie, 
organisatie, coördinatie en continue opvolging van het kwaliteitsbeleid, hetgeen o.m. 
inhoudt: 

- het uitwerken en aanpassen van een kwaliteitssysteem op maat van de dienstverlening: 
het uitwerken en voorzien van een organisatiestructuur, procedures, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, processen en middelen nodig voor een 
optimale integrale kwaliteitszorg 

- het opstellen en bijstellen van een kwaliteitsplanning: alle activiteiten met als doel de 
doelstellingen en eisen voor de kwaliteit en voor de toepassing van de elementen van het 
kwaliteitssysteem vast te stellen: beschrijving van het dienstverleningsaanbod, de 
bestuurlijke (organisatie) en operationele (middelen) planning 

- kwaliteitsbeheersing: alle operationele technieken en activiteiten nodig om aan de 
kwaliteitseisen te voldoen 

- kwaliteitsborging: alle geplande en systematische activiteiten om aan derden aan te tonen 
dat de dienstverlening voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen 

- het opstellen en bijwerken van een kwaliteitshandboek: de explicitering van het 
kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem in een geschreven document 

 
t.a.v. personen in externe instanties 
- fungeert als aansprekingspunt bij de evaluatie van het kwaliteitsbeleid in het kader van de 

erkenningsvoorwaarden voor de diverse welzijnsvoorzieningen 
- goede contacten onderhouden met collega’s van andere besturen en er een professionele 

samenwerking mee opbouwen 
 
t.a.v. collega’s van andere diensten en instellingen van het OCMW 
- samenwerking in overleg 
 
t.a.v. de directeur sociale zorg of directeur ouderenvoorzieningen 
- rapporteren aan en adviseren van de directie 
-   signaalfunctie 
 
VERRUIMENDE BEPALINGEN: 
- in opdracht van de directeur het uitvoeren van overige taken passend binnen de 

doelstellingen van de functie 
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ALGEMEEN PROFIEL 

 

- klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger 
- positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen 
- zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken 
- initiatief durven nemen in alle omstandigheden 
- communicatieve vaardigheden en een verzorgd taalgebruik 
- elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW 
- zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie, met 

respect voor de politieke overheden en de hiërarchische lijn 
- flexibiliteit: zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de 

werkregeling 
- polyvalentie en inzetbaarheid: de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante 

functies 
- tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim 
- zin voor orde en netheid 
- samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen 

 
 

Functiespecifiek profiel 

 

Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving die van belang is bij de uitbouw van het 
kwaliteitsbeleid binnen de organisatie of je bent bereid deze kennis op korte termijn te 
verwerven 

Je hebt interesse in beleid en wetgeving 
Je bent sociaal, hulpvaardig en empatisch 
Je hebt een sterk talent voor plannen, organiseren en coördineren: 
- doelstellingen kunnen formuleren 
- planmatig kunnen werken 
- voortgangscontrole 
Je kan veranderingsprocessen begeleiden en motiveren 
Je bezit sterke communicatieve, schriftelijke, mondelinge en administratieve vaardigheden 
Je werkt vlot met Microsoft Office en je bent bereid om andere softwarepakketen te 
beheersen 
Je beschikt over analytische vaardigheden:  
- snel doordringen tot de kern van een probleem en kan vanuit dit probleem de knelpunten 

opsporen 
- kan een veelheid van gegevens analyseren en de gepaste conclusies hieruit trekken 
Je kan samenwerken: je stimuleert samenwerking binnen de eigen entiteit, tussen entiteiten, 
binnen werk- en projectgroepen 
Je bent innoverend en creatief ingesteld 
Je bent bereid tot permanente bijscholing 
Je bent stressbestendig 

 
 

G. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

 
 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen. De titularis van de functie 
kwaliteitscoördinator start bij aanwerving in de weddeschaal B1 en doorloopt vervolgens 
volgende functionele loopbaan: 
B1  
B2 na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en gunstige evaluatie  
B3 na ten minste 18 jaar schaalanciënniteit in B1 en B2 en gunstige evaluatie. 
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Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
tabel.  
 

salaris-schalen  B1 B2 B3 

Minimum 17.300 18.850 19.550 

Maximum 23.350 26.450 29.150 

Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 

  5x2x500 1x2x650 1x2x750 

  1x2x450 2x2x600 6x2x800 

  4x2x500 1x2x650 1x2x750 

  1x2x600 1x2x600 2x2x800 

    1x2x650 1x2x900 

    2x2x600   

    1x2x650   

    1x2x600   

    1x2x800   

     

0 17.300 18.850 19.550 

1 17.800 19.450 20.350 

2 17.800 19.450 20.350 

3 18.300 20.100 21.100 

4 18.300 20.100 21.100 

5 18.800 20.700 21.900 

6 18.800 20.700 21.900 

7 19.300 21.300 22.700 

8 19.300 21.300 22.700 

9 19.800 21.950 23.500 

10 19.800 21.950 23.500 

11 20.300 22.550 24.300 

12 20.300 22.550 24.300 

13 20.750 23.200 25.100 

14 20.750 23.200 25.100 

15 21.250 23.800 25.900 

16 21.250 23.800 25.900 

17 21.750 24.400 26.650 

18 21.750 24.400 26.650 

19 22.250 25.050 27.450 

20 22.250 25.050 27.450 

21 22.750 25.650 28.250 

22 22.750 25.650 28.250 

23 23.350 26.450 29.150 

 
Reeds gepresteerde diensten in andere openbare besturen of overheidsinstellingen tellen 
onbeperkt mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (trap weddeschaal).  
Functierelevante ervaring bij een andere overheid, telt ook mee voor schaalanciënniteit (of 
men start in B1 of al onmiddellijk in B2 of B3). 
Gepresteerde nuttige diensten in de private sector (of als zelfstandige), kunnen tot een 
maximum van 8 jaar worden meegeteld voor de berekening van de geldelijke 
startanciënniteit (trap weddeschaal).  
 
Loonsimulatie: (huidige index = 167,34%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 
Geen ervaring: €2437.58 euro bruto/maand; €1659.85 netto 

3 jaar ervaring: €2577.03 euro/maand; €1710.03 netto 

8 jaar ervaring: €2691.39 euro/maand; €1766.15 netto 

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  
 
 
Naast de gewone bezoldiging op basis van de toepasselijke weddeschaal zijn volgende 
vergoedingen, toelagen en/of extralegale voordelen voorzien: vakantiegeld (volledige 

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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gelijkschakeling met private sector), eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro), 
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tal van personeelsvoordelen via de GSD-V 
(gemeenschappelijke sociale dienst).   
 
De vakantieregeling omvat 30 vakantiedagen en 14 feestdagen.  De vakantiedagen 
worden toegekend o.b.v. het lopende kalenderjaar. 
 
U geniet van een systeem van flexibele werktijden.  De kerntijden zijn tussen 9-12u en 
tussen 14-16u.  U kan ‘glijden’ tussen 8-9u en tussen 16-17u30.  De middagpauze 
bedraagt minimaal 3 kwartier.  
 

H. Hoe solliciteren en inschrijven op de wervingsreserve 
 
U bezorgt ons uiterlijk op zondag 5 november 2017 volgende documenten (per post of per 
mail, datum poststempel of datum mailbericht telt): 

 motivatiebrief  

 CV met correct contactadres, een persoonlijk e-mailadres en persoonlijk 
telefoonnummer 

 een kopie van uw diploma OF studiebewijs voor laatstejaarsstudenten (LET OP, 
zonder dit document wordt u niet toegelaten tot de selectieprocedure) 

 uitreksel uit strafregister 
 
Solliciteer online ten laatste op zondag 5 november 2017 via www.jobpunt.be (functie 
kwaliteitscoördinator OCMW Temse) 
 
Bijkomende info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.30, e-mail 
personeelsdienst@ocmwtemse.be 
 
Er wordt een infosessie georganiseerd op maandag 23 oktober 2017 om 19u in het 
OCMW (vormingslokaal), Kouterstraat 1, 9140 Temse. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
De uiterste datum van kandidatuurstelling is dus zondag 5 november 2017 (datum e-
mailbericht telt). 
 
Verloop selectieprocedure: 
 
Op 15 november 2017 zal u verwittigd worden of uw kandidatuur al dan niet werd 
aanvaard. U wordt dan uitgenodigd voor de selectieprocedure ofwel krijgt u de boodschap 
dat uw kandidatuur niet aanvaard werd. 
 
Het mondeling gedeelte en de assessment oefening worden gelijktijdig georganiseerd. Alle 
toegelaten kandidaten leggen beide selectieonderdelen af. Enkel indien de kandidaat 
geslaagd is voor het mondeling gedeelte wordt aansluitend de assessmentoefening 
toegelicht aan de jury. Het mondeling gedeelte en de assessment oefening vindt plaats op 
maandag 20 november 2017 of woensdag 22 november 2017 bij OCMW Temse, 
Kouterstraat 1, 9140 Temse. 
 
Het psychotechnisch gedeelte voor de eerste 3 kandidaten die geslaagd zijn, vindt plaats 
tijdens de week van 27 november 2017. 
 
Vermits de functie momenteel effectief vacant is, zal de OCMW-raad -op basis van een 
vergelijking van de titels en verdiensten- één van de geslaagde en geschikt bevonden 
kandidaten onmiddellijk aanstellen met een contract van onbepaalde duur tijdens de zitting 
van december 2017.  
 
Alle andere geslaagde kandidaten, ook zij die nog geen psychotechnisch gedeelte hebben 
afgelegd, zullen opgenomen worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 
2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar.  Zij die nog geen psychotechnisch gedeelte hebben afgelegd, 

http://www.jobpunt.be/
mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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zullen eerst gunstig moeten scoren voor het psychotechnisch gedeelte, alvorens effectief te 
kunnen worden aangesteld uit de wervingsreserve. 
 
Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 

Deze infobrochure geldt als eerste kennisgeving van de data van de 
selectieprocedure. 

 
 


