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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 77 RVT en 4 Kortverblijf)   WZC“’t Blauwhof”(60 bedden, waarvan 31 RVT) 

  
     
 
 

 
In totaal werken ca. 350 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 
 
 

C. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 

a) 1. ofwel houder zijn van een einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt 
na het volgen, met vrucht, van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch of 
het kunstsecundair onderwijs met volledig leerplan  

2. ofwel houder zijn van een einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt 
na het volgen, met vrucht, van het zevende specialisatiejaar van het 
beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan hetzij in de studierichting 
“kinderzorg”, hetzij in de studierichting “thuis- en bejaardenzorg”  

3. ofwel houder zijn van een einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift uitgereikt 
na het volgen, met vrucht, van het zesde leerjaar van het beroepssecundair onderwijs 
met volledig leerplan; én reeds vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld zijn in een rustoord 
in de functie van deskundige animatie/activatie (of daarmee gelijkwaardig)  

4. ofwel houder zijn van een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift 
(lineaire opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in 
het studiegebied `personenzorg' in het kader van het volwassenenonderwijs.  

 
b) enkel zij die alleen voldoen aan a) punt 3. moeten uiterlijk vóór 1 juli 2008 met succes 

een door de minister erkend specifiek modulair vormingspakket van minstens 96 uur 
met succes hebben gevolgd.  
 

c) Binnen de 4 jaar slagen na aanwerving in de opleiding ‘begeleider-animator voor 
bejaarden’ (indien deze opleiding nog niet gevolgd werd)  

 
d) beschikken over een geldig rijbewijs B 

 
 

D. Selectieprocedure 
 

Deel 1: Praktisch gedeelte 30/50 pt  
work-sample proef : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van 
het uitvoerend werk, dat in de beoogde functie aan bod komt. Dit gedeelte kan eventueel 
voorafgegaan worden door een schriftelijke voorbereiding. 
 
Deel 2: Mondeling gedeelte : 30/50 pt  
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. 
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E. Functiebeschrijving en competentieprofiel 
 
 

IDENTIFICATIE 

 

 
Functiebenaming :  ANIMATOR (-TRICE) 
 
Instelling /dienstengroep : WZC De Reiger 
 
Dienst (+ evt. subdienst ) : Animatie / Activatie 
 
Titularis van de functie : ………………………………… 
 
Functionele loopbaan : C1-C3 
 
Opmaakdatum :  11/01/2018 
 

 
 

HOOFDDOEL VAN DE DIENST 

 

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen alle kansen te geven 
om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien 
en om zich te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving. 
 

 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Werkt onder de coördinerende leiding van de leidinggevende KELA (Kinesitherapie – 
Ergotherapie – Logopedie - Animatie). 

 
 

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 
-   registratie van alle nuttige informatie en observaties betreffende de bewoner in het 

elektronisch zorgdossier 
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t.a.v. bewoners en familie : 
- onder toezicht van de leidinggevende KELA instaan voor een evenwichtige samenstelling 

van het activiteitenprogramma met ruimte voor beweging, ontspanning, culturele en sociale 
contacten,handvaardigheid,reminiscentie, snoezelactiviteiten, uitstappen e.d. in groep en 
individueel, in samenwerking met het team en andere zorgdisciplines. 

- maximaal betrekken van familie en voor de bewoner betekenisvolle personen bij het leven 
in het rustoord 

-  het wonen in het WZC huiselijk organiseren. 
-  Mee helpen instaan om een dagelijkse zinvolle woonbeleving te creëren d.m.v. organisatie 

van herkenbare en zinvolle activiteiten zodat de mogelijkheden van de bewoner maximaal 
kunnen worden ontplooid. 

- bewoners zoveel als mogelijk in contact brengen met het leven buiten het wzc en 
omgekeerd met de bedoeling en maximale socialisatie te verwezenlijken. 

-  Leren kennen en verhelderen van individuele en collectieve behoeften van bewoners met 
betrekking tot het leven in het wzc, interesses, persoonlijke voorkeuren en waarden, zodat 
elke bewoner aan bod kan komen in het animatieprogramma. 

-  Activiteiten- en jaarkalender opstellen 
-  Klemtoon op wonen in leefgroepen. 
- De bewoners zoveel als mogelijk in contact brengen met het leven buiten het WZC en 

omgekeerd met de bedoeling een maximale socialisatie te verwezenlijken. 
 
t.a.v. leveranciers en personen in externe instanties : 
- betrekken en begeleiden van vrijwilligers bij het leven in het WZC 
- uitwerken van een animatieaanbod 
- contacten opbouwen en onderhouden met andere instanties i.v.m. ontspannings- en 

vrijetijdsbesteding van de bewoners (stadsdiensten, openbare en particuliere 
vervoerdiensten, groepen en artiesten) 

- Begeleiding van stagiaires. 

t.a.v. collega's binnen het eigen WZC : 
- betrekken en motiveren van personeel bij alle activiteiten in en rond het WZC 
- doorgeven van nuttige kennis en ervaringen 
- actief participeren aan het werkoverleg ergo-animatie 
- actieve deelname aan het intern werkoverleg 

t.a.v.collega's van andere diensten/instellingen binnen het O.C.M.W. : 
- informatieuitwisseling over de geplande en gerealiseerde activiteiten met de collega's 

verantwoordelijk voor animatie en activatie 
- het op elkaar afstemmen van en samenwerking in de organisatie van (eventueel 

gezamenlijke) activiteiten 

t.a.v. leidinggevende KELA. : 
- signaleren van noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met de 

bewoners 
- inlichtingen verstrekken over en verantwoorden van acitiviteiten 

 

VERRUIMENDE BEPALINGEN : Het in opdracht van de leidinggevende KELA uitvoeren 
van overige taken passend binnen de doelstellingen van de dienst 

 

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 
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- 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 

 

Kennis : 
- handvaardigheidstechnieken 
- basistechnieken m.b.t. hygiëne, huishoudelijke taken, creativiteit, ... 
- inzicht in de bejaardenproblematiek 
 
Vaardigheden : 
- voldoende technisch onderlegd zijn 
- vlot kunnen opnemen van nieuwe technieken en vaardigheden 
- voortdurend kunnen anticiperen 
- kunnen omgaan met zeer verschillende mensen, en vooral met de gevolgen van het ouder 

worden 
- gespreksvaardigheid 
- kunnen werken in teamverband, en gemaakte afspraken stipt kunnen nakomen 
- getuigen van een logisch denkvermogen in crisissituaties 
- sociale vaardigheden 
- kunnen organiseren en planmatig kunnen werken 
- kunnen samenwerken met verschillende profielen 
- over voldoende overtuigingskracht bezitten 
- zorgvuldig en nauwgezet kunnen werken 
 
Attitudes : 
- professionele betrokkenheid bij de bewoners 
- innoverend en creatief ingesteld 
- luisterbereidheid 
- doorzettingsvermogen en werkkracht 
- kunnen relativeren 
- bereidheid tot permanente bijscholing 
- zich empatisch kunnen opstellen 
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F. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen. De titularis van de functie 
animator start bij aanwerving in de weddeschaal C1 en doorloopt vervolgens volgende 
functionele loopbaan: 
C1  
C2 na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en gunstige evaluatie  
C3 na ten minste 18 jaar gecummuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en gunstige 
evaluatie. 
 
Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
tabel.  
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Reeds gepresteerde nuttige 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 C1 of al onmiddellijk in C2 of C3). 
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 = 164.06%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 

Geen ervaring: 1370,17 netto 

3 jaar ervaring: 1410.98 netto 

8 jaar ervaring (uit privé of als zelfstandige):  1454,34 netto 

8 jaar ervaring (uit andere overheid, ineens C2): 1469,16 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 extra-legale voordelen voorzien: vakantiegeld (volledige 
gelijkschakeling met private sector), eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro) , 
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tal van personeelsvoordelen via de GSD-V 
(gemeenschappelijke sociale dienst).   
 
De vakantieregeling omvat 26 vakantiedagen en 11 feestdagen.  De vakantiedagen 
worden toegekend o.b.v. het lopende kalenderjaar. 
 
U zal werken volgens een vast uurrooster, zonder weekendwerk. Dit kan sporadisch wel 
voorvallen wanneer er een evenement georganiseerd wordt.. 
 
  

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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G. Hoe solliciteren? 
 
U bezorgt ons uiterlijk op 18 februari 2018 volgende documenten (per post of per mail, 
datum poststempel of datum mailbericht telt): 

 motivatiebrief  

 CV 

 een kopie van uw diploma; 

 een uitreksel uit het strafregister 
 

Postadres: E-mailadres: 

OCMW-Temse 
t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner Maerevoet 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 

info@ocmwtemse.be 

 

U vermeldt duidelijk in het onderwerp van de mail of vooraan op de omslag : 
KANDIDATUUR ANIMATOR(-TRICE)  2018 

 
Bijkomende info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.31 (Thaïssa 
Kockelkoren), e-mail personeelsdienst@ocmwtemse.be 
 
De uiterste datum van kandidatuurstelling is 18 februari 2018 (poststempel / datum e-
mailbericht telt). Op 28 februari zal u schriftelijk (e-mail of brief) verwittigd worden of uw 
kandidatuur al dan niet werd aanvaard.  

 
Er wordt een infosessie georganiseerd op maandag 5 februari om 19u in de feestzaal 
van WZC De Reiger (gelijkvloers), Clement D’Hooghelaan 8, Temse. Vooraf inschrijven 
hiervoor is niet nodig. 
 
Verloop procedure: 
 
De schriftelijke proef vindt plaats op dinsdag 6 maart om 9u30. De uitgenodigde kandidaten 
worden verwacht om 9u in de feestzaal van WZC De Reiger (gelijkvloers), Clement 
D’Hooghelaan 8, Temse. 
 
De kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef zullen op 13 of 14 maart uitgenodigd 
worden voor de mondelinge proef (telefonisch, e-mail). De mondelinge proef zal plaatsvinden 
op vrijdag 16 maart of dinsdag 20 maart in het vormingslokaal van OCMW Temse, 
Kouterstraat 1, 9140 Temse. 
 
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 april 2018.  Alle andere geslaagde kandidaten zullen opgenomen worden in een 
wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar.   
 
Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 

 

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

mailto:info@ocmwtemse.be

