
    Infobrochure 

OCMW Temse legt een wervingsreserve aan: 

Zorgkundige – Verzorgende (C1-C2) 

 

Het OCMW 

Het OCMW-Temse omvat zowel uitgebreide centrale diensten (personeelsdienst, financiële dienst, 

dienst facility, technische dienst, …) en sociale diensten (algemeen, rechtshulp en schuldbemiddeling, 

gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, LOI, onderwijsopbouwwerk, projectwerking) als 3 residentiële 

ouderenvoorzieningen met een centrale keuken in eigen beheer en een lokaal dienstencentrum. 

De jobinhoud 

Binnen haar woonzorgcentra, biedt het OCMW van Temse, dagelijks een warme, respectvolle en 

veilige woon-zorgdienstverlening op maat van de behoefte van haar individuele bewoners en hun 

familie. Daarbij wordt de zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd en trachten we hen zo lang 

mogelijk deel te laten blijven uitmaken van de lokale gemeenschap. Het doel van de functie zal eruit 

bestaan om het totale welzijn van de bewoners te behartigen door het creëren van een volwaardig 

thuismilieu, waar optimale verpleging en verzorging kan gekoppeld worden aan een zo comfortabel 

en aangenaam mogelijk verblijf. 

Binnen de thuiszorg wordt er blijvende aandacht geschonken aan de zelfredzaamheid van ouderen. 

Samen met mantelzorgers en andere hulpverleners wordt er via het zorgdossier en de taakafspraken 

getracht cliënten zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De dagelijkste verzorging en de 

huishoudelijke taken die we uitvoeren maakt het voor onze cliënten mogelijk om toch nog in hun 

eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De functie als verzorgende en zorgkundige binnen de 

thuiszorg bestaat er in om de zorgnoden van de cliënten te bevragen en te analyseren. Op basis van 

deze analyse wordt  de zorgkundige/verzorgende dan geacht zelfstandig en autonoom binnen de 

beschikbare tijd de taken uit te voeren.  

Een wervingsreserve? 

Het OCMW Temse legt een wervingsreserve aan zodat ze beschikt over een lijst van geslaagde 

kandidaten voor een bepaalde functie (nu zorgkundige/verzorgende). Als er een vacature vrijkomt 

voor deze functie worden de geslaagde kandidaten hiervan op de hoogte gebracht en komen zij in 

aanmerking voor deze job. 

De geslaagde kandidaten op de wervingsreserve kunnen een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

krijgen. Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures. 

 

 



Verloop solliciteren 

1. Praktisch gedeelte (30/50 pt) gaat door op 5 juni 2018 

Work-sample proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van het 

uitvoerend werk, dat in de beoogde functie aan bod komt. 

2. Mondeling gedeelte (30/50 pt) gaat door op 18 juni en 22 juni 2018 

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. 

Om te slagen dien je 60% te halen. Elk onderdeel is eliminerend. 

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

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 

Algemeen: 

- 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) 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten 

- lichamelijk geschikt zijn.  De OCMW-raad stelt de geneeskundige dienst aan die de 

lichamelijke geschiktheid vaststelt. 

- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en kennis hebben van de Nederlandse taal 

- slagen in een bekwaamheidsexamen 

 

Specifiek: 

- Voor verzorgende : houder van een diploma/getuigschrift/attest zoals bepaald in artikel 4, b) 

van Bijlage I. van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 

programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.  

o Voor meer info: zie pagina 7. 

- Voor zorgkundige : geregistreerd als zorgkundige (in bezit van een visum) of houder van een 

diploma/getuigschrift/attest zoals bepaald in het K.B. van 12 januari 2006 tot vaststelling van 

de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige (B.S. 03.02.06).  

- Laatstejaarsstudenten kunnen zich eveneens kandidaat stellen mits het voorleggen van een 

studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 6 maanden zullen 

deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Uiterlijk op de datum 

van hun aanstelling bij het OCMW leveren ze het bewijs dat ze aan de diplomavereiste 

voldoen. 

 

Aanbod 

- Salaris conform de C1-C2 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

- Een interessante verlofregeling 

- Loonsimulatie: gehuwd en één kind ten laste voor een voltijdse tewerkstelling: 

o 0 jaar anciënniteit: 1989,94 euro bruto, 1604,27 euro netto 

o 3 jaar anciënniteit: 2157;28 euro bruto, 1644,26 euro netto 



o 6 jaar anciënniteit: 2233,97 euro bruto, 1664,74 euro netto 

 

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). 

Gepresteerde nuttige diensten in de private sector (of als zelfstandige), kunnen onbeperkt worden 

meegeteld voor de berekening van de geldelijke startanciënniteit (trap weddeschaal).  

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  

Tewerkstellingsplaats: WZC De Reiger (Steendorp) of WZC ’t Blauwhof (Steendorp) of Dienst 

Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg 

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner 

Maerevoet. Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur 

verzorgende - zorgkundige”. 

Bezorg ons uiterlijk tegen 23 mei 2018 een CV, motivatiebrief, kopie van een relevant diploma, 

inschrijvingsformulier en uittreksel uit het strafregister (datum poststempel of e-mailbericht telt). 

Functie-inhoud voor zorgkundige in het woonzorgcentrum 

- Instaan voor de algemene, fysieke verzorging van bewoners in functie van een optimale zorg. 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Toedienen van hygiënische zorgen (wassen, baden, haar- en mondverzorging,…) 

 Begeleiden van bewoners bij de alledaagse activiteiten: maaltijdbegeleiding, toilet, 

aankleden,… 

 Nastreven van fysiek comfort voor de bewoner 

 Hulp bij mobiliteit van bewoners 

 Hulp bij eenvoudige verpleegkundige zorgen (kleine wondverzorging, verbanden, 

lijktooi,...) 

 Het nemen van bepaalde vitale parameters zoals temperatuur, pols, .... onder controle 

van huisarts of verpleegkundige 

 Het onder toezicht klaarzetten en uitdelen van medicatie  

 Eten geven aan hulpbehoevenden 

 Aanpassen van de verzorging in functie van de behoeften bij de bewoners 

- Zorg dragen voor het psychosociaal welzijn van de bewoners in functie van een aangenaam 

en kwaliteitsvol leefklimaat voor iedere bewoner 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Ontwikkelen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de bewoner 

 Actief luisteren en bieden van psychische steun (inclusief stervensbegeleiding) 

 Respecteren van ieders eigenheid 

 Stimuleren van contacten met medebewoners of personeel 

 Aanpassen van de verzorging in functie van de behoeften bij de bewoners 
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 Meewerken aan een animatieve grondhouding 

 Meewerken aan omgevingszorg 

- Instaan voor allerlei taken van logistieke, administratieve of praktische aard 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Registratie van gegevens in het elektronisch zorgdossier 

 Verrichte dagelijkse zorgen registreren en specifieke problemen noteren in het 

elektronisch zorgdossier 

 Opname voedingskeuze 

 Bedeling en afruiming van de maaltijden 

 Dagelijkse opschik van de kamers van de bewoners  

 Uitdelen van materiaal 

 Doorgeven van bestellingen 

 Opmaken van bedden en beddengoed verversen 

 Gebruik maken van de gangbare computerprogramma’s 

 Aanvullen en onderhoud van verband- en linnenkar 

- Actief meewerken aan een multidisciplinaire werking 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Actief meewerken aan één of meerdere werkgroepen 

 Samenwerken om comfortzorg te organiseren voor de bewoners 

 Deelnemen aan multidisciplinair overleg 

 Samenwerken met kiné, animatie, ergo, verpleging,… (alle disciplines werkzaam in het 

WZC) 

- Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 

samenwerking en klantgerichte dienstverlening. 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Constructief deelnemen aan het werkoverleg 

 Getrouwe en volledige (mondelinge en schriftelijke) overdracht van informatie aan de 

collega's van de volgende ploegen, en zich actief informeren over de belangrijkste 

observaties door collega's van de vorige ploegen 

 Rapporteren aan de verantwoordelijke in verband met de taakuitvoering, de stand van 

zaken inzake uitvoering van de taken,… 

 Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen 

bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening 

 Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de 

eigen taakuitvoering te maken hebben 

 Samenwerken in overleg 

 Zich collegiaal opstellen binnen de personeelsequipe bvb.: 

 Collega’s helpen en samenwerken 

- Fungeren als aanspreekpunt en tussenschakel voor bewoners, klanten, familie, artsen, 

zorgpartners, personeel,… bij specifieke zaken, problemen, klachten 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Verwelkomen en opvangen van familie en bezoekers 

 Onthalen en begeleiden van bewoners, klanten, artsen, zorgpartners, personeel,… 



 Opvangen van moeilijke vragen, problemen en klachten 

 Fungeren als schakel in verschillende relaties (bewoners, andere klanten, familie, 

personeel, andere zorgpartners) en bemiddelend optreden bij conflicten 

- Bereid zijn bijscholingen en opleidingen te volgen om de eigen deskundigheid te behouden of 

te verbeteren, in te staan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en de missie en visie van de 

instelling te helpen realiseren 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

 Meedenken over de werking van de dienstverlening 

 Verbeterpunten aanbrengen 

 Positief omgaan met feedback 

 Het geleerde in opleidingen toepassen in de praktijk 

 Verworven kennis doorgeven aan collega’s 

- Algemeen: 

 Verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 

 Zorgzaam omgaan met het materiaal van de bewoners 

 Mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 

 Meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 

 Meewerken aan de organisatie van animatie en andere festiviteiten 

 Het in opdracht van de hoofdverpleegkundige en/of verpleegkundige uitvoeren van 

overige taken passend binnen de doelstellingen van de dienst 

 

Functie-inhoud voor zorgkundige en verzorgende in de thuiszorg 

Algemeen : 

 op een professionele manier kunnen deelnemen aan zorgoverleg 

 confidentieel kunnen omgaan met de toevertrouwde informatie 

 mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 

 verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 

t.a.v. de cliënten : 

 verzorging huishouden : o.a. maaltijden bereiden, was en strijk, onderhoud woning, 

boodschappen, naai- en verstelwerk, ... 

 sociale taken in gezin waarnemen : gastvrouw, opvoeding van de kinderen, luisteren en 

bieden van psychosociale steun 

 zelfredzaamheid bevorderen 

 verzorgende taken welke niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan verpleegkundigen, 

alsmede de taken waarvoor via toepassing van art. 54bis van de wet op de uitoefening van 

de verpleegkunde een blijvend uitoefeningsrecht werd bekomen 

 correct omgaan met het zorgdossier 

t.a.v. collega's van de eigen dienst : 

 actief deelnemen aan de wekelijkse werkvergadering (wijkoverleg) 

 bijwonen van de opgelegde vormingssessies 

 doorgeven van nuttige informatie aan collega's (omtrent gezinnen) 



t.a.v. de verantwoordelijke maatschappelijk werk(st)er : 

 verantwoordelijk voor een correcte aanwezigheidsregistratie  

 tijdig en correct invullen van de maandstaten (momenteel formulier F53), 

vervoersdocumenten zijnde de basis voor een juiste facturatie 

 afspraken m.b.t. werkrooster, vakantieregeling, ... 

 indien nuttig en/of noodzakelijk voor het welzijn van de cliënt : ervarings- en 

informatieuitwisseling omtrent een cliënt 

 rekening houden met de instructies en adviezen van de verantwoordelijke maatschappelijk 

werk(st)er 

 

Functiespecifiek profiel  

- Kennis : 

 degelijke beroepskennis 

 bereid zijn om binnen de kortst mogelijke tijd de voor de dienst noodzakelijke 

bijkomende kennis op te doen 

- Vaardigheden : 

 zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend taken kunnen 

organiseren en afwerken 

 kunnen omgaan met bejaarden, zieken, mindervaliden en hun familie 

 contactvaardigheid 

 getuigen van een logisch denkvermogen in crisissituaties 

 kunnen werken in teamverband, en constructief kunnen bijdragen aan de teamgeest 

 praktische vaardigheden met betrekking tot linnenbehandeling, 

ontsmettingsmiddelen, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen voor 

bejaarden en mindervaliden 

- Attitudes : 

 verantwoordelijkheidszin 

 luisterbereidheid 

 stiptheid en afspraken nakomen 

 je handelt zorgvuldig en discreet met neutraliteit, objectiviteit en een gelijke 

behandeling voor alle bewoners 

 eerlijk en betrouwbaar 

 bereidheid tot het werken in een volcontinu-systeem 

 bereidheid tot regelmatige bijscholing 

 Andere persoonskenmerken : 

 goede lichamelijke conditie 

 onberispelijke persoonlijke hygiëne 

 

 

 

 



Bijlage 1: diplomavoorwaarden verzorgende 
een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat, uitgereikt na: 

1.  hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het (voltijds of deeltijds) 

beroepssecundair onderwijs in een studiegebied personenzorg 

2. hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs in 

een studiegebied personenzorg 

3. hetzij het secundair-na-secundair van de derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se) 

in een studiegebied personenzorg 

4. uitgereikt in de leertijd door Syntra Vlaanderen in een studiegebied personenzorg 

5. een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van de vierde graad van het 

beroepssecundair onderwijs  

6. een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van het hoger 

beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding verpleegkunde 

7. een getuigschrift, een certificaat of een diploma, uitgereikt na een opleiding van het secundair 

volwassenenonderwijs, gerangschikt als technisch of beroepssecundair onderwijs van de derde graad; 

OF 

1. een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met een attest dat aantoont dat de persoon 

geslaagd is voor een of meer jaren van een opleiding uit het hoger onderwijs. Alleen opleidingen 

binnen een van de volgende studiegebieden kunnen hiervoor in aanmerking komen : 

1) in het hogescholenonderwijs : het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied 

sociaalagogisch werk; 

2) in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) : het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied 

sociaalagogisch werk; 

3) in het universitair onderwijs : het studiegebied lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen 

en kinesitherapie. 

2. hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende, uitgereikt door een opleidingscentrum 

dat erkend was op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van 

de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, hetzij een 

bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, 

uitgereikt door een opleidingscentrum dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de 

bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige; 

3. een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is door de Franse of de 

Duitstalige Gemeenschap, en dat opleidingen organiseert die zowel naar inhoud als naar niveau 

gelijkwaardig zijn aan de opleidingen van een opleidingscentrum als vermeld in c) ; 

4. een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs als vermeld in a) of b) ; 

5. een conformiteitsattest, uitgereikt met toepassing van artikel 7 tot en met 11 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de 

zorg- en bijstandsverlening in de thuiszor 

6. een attest waaruit blijkt dat de persoon door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd is als zorgkundige op basis van de 

overgangsmaatregelen, vermeld in artikel 3, § 1 of § 2, of artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 

januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige; 

 

 

 

 



Bijlage 2: inschrijvingsformulier 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Ondergetekende stelt met deze zijn/haar kandidatuur voor 
inschrijving in de  wervingsreserve  voor de functie van : 

Tewerkstellingsplaats = Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

 Zorgkundige (C1-C2) : 

 voltijds verband 

  4/5
de

 verband  

  halftijds verband 

 Verzorgende (C1-C2) : 

 voltijds verband 

  4/5
de

 verband  

  halftijds verband 

Tewerkstellingsplaats = Woonzorgcentrum De Reiger of ‘t Blauwhof 

 Zorgkundige (C1-C2) : 

 voltijds verband 

  4/5
de

 verband  

  halftijds verband 

Gelieve aan te duiden in welk dienstverband u zou willen werken, in welke functie en op welke plaats. 

Om je als zorgkundige kandidaat te kunnen stellen moet je in het bezit zijn van een visum of aan de 
voorwaarden voldoen om een visum te kunnen aanvragen (voor meer informatie, zie de infobrochure) 

P e r s o o n l i j k e  g e g e v e n s  :  

Naam :       Voornaam :       

Straat :        Nr. :       

Woonplaats :       Postnr. :      

Gsm :     /                                             E-mailadres:       

A r b e i d s s i t u a t i e  :  

 werkloos sinds :       

 huidige werkgever : naam :       plaats :       

- Ik verklaar een exemplaar ontvangen te hebben van de informatiebrochure en nauwlettend kennis 
genomen te hebben van de erin opgenomen bepalingen waaraan ik mij onderwerp. 

- Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier een kopie van mijn diploma (of studiebewijs), mijn CV en mijn 
motivatiebrief 

- Ik verklaar hierbij op mijn eer en geweten dat bovenvermelde verklaring en bijgevoegde inlichtingen 
oprecht en eerlijk zijn. 

Gedaan te       , op       

Handtekening  


