
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobrochure 
Kinesitherapeut(e) A1a-A3a of BV1-BV3  

 

 
Contract onbepaalde duur  

voltijds (38u/week)/deeltijds (30,4u/week)/halftijds (19u/week) 
 

Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar

 

 

 

 

 



 2 

 
 
 

A. Korte voorstelling van het OCMW-Temse 
 
Het OCMW-Temse omvat momenteel naast haar uitgebreide centrale diensten 
(personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst,…) en sociale diensten (algemeen, 
rechtshulp en schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, LOI, 
onderwijsopbouwwerk, projectwerking) tevens nog 3 residentiële ouderenvoorzieningen (wzc 
De Reiger te Temse-centrum, wzc ‘t Blauwhof te Steendorp (Temse) en serviceflats 
Residientei Elisabeth te Temse-centrum) 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. 350 mensen voor het OCMW-Temse, waarvan zo’n 2/3de tewerkgesteld 
in de residentiële ouderenvoorzieningen. 
 
In de onmiddellijke toekomst (binnen het huidige en het toekomstige BBC-meerjarenplan) 
wordt verder gewerkt aan de uitbouw van het departement ‘ouderenzorg’ door het oprichten 
op 01 januari 2020 van een Welzijnsvereniging ‘Sleutelzorg’, omvattende de 3 residentIële 
ouderenvoorzieningen, de centrale keuken, de dienst voor thuiszorg (gezinszorg, poetsdienst 
en klusjesdienst) en het lokaal dienstencentrum, de realisatie van een nieuwbouw voor het 
wzc De Reiger 
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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 interbedrijfsgenees- 
kundige dienst van Securex een gezondheidsbeoordeling uitvoeren). 

 kennis hebben van de Nederlandse taal 

 slagen in een selectieprocedure 
 
 

C. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 
 

 Weddeschaal A1a-A3a: houder van een diploma licentiaat of master in 
revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie  

 Weddeschaal Bv1-Bv3: houder van een HOKT diploma of bachelor in 
revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie  

(kopie diploma te bezorgen bij kandidaatstelling) 
 

D. Selectieprocedure 
 

 
1. Schriftelijk gedeelte : 36/60 pt  

 
Redactionele competentieproef : de kandidaat wordt geconfronteerd met de beschrijving van 
één of meer situaties en/of praktijkonderwerpen die verband houden met de functie en 
waarbij een aantal competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving 
en het competentieprofiel worden getoetst. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, 
om deze aan de hand van een verslag/nota/powerpoint/… weer te geven.  

2. Mondeling gedeelte : 24/40 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. 

 
  



 4 

 

E. Functiebeschrijving en competentieprofiel 
 
Functiekenmerken 
 

Functiebenaming :  KINESITHERAPTEUT(E) 
 
Instelling /dienstengroep : Woonzorgcentrum De Reiger en ‘t Blauwhof 
 
Dienst (+ evt. subdienst ) : Kinesitherapie (RVT) 
 
Functionele loopbaan : A1a-A3a  of BV1-BV3 
 
Opmaakdatum :  10/2019 
 

 

HOOFDDOEL VAN DE DIENST 

 

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen fysisch zoveel als 
mogelijk in staat te stellen mobiel en zelfredzaam te leven. 
 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Rapporteert rechtstreeks aan de coördinator KELA (Kine-Ergo-Logo-Animatie). 
 
De hoofdverpleegkundige(n) en de zorgcoach van de afdelingen hebben een 
adviserend/begeleidende rol. 
 

 

FUNCTIE-INHOUD 

 

algemeen: 
- electronisch zorgdossier dagelijks actualiseren 
- verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 
- mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 
- meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 
 

 

t.a.v. bewoners en familie: 
 
- het verstrekken van kinesitherapeutische behandelingen aan de bewoners afgestemd op de 

verschillende typische geriatrische aandoeningen 
- onderzoeken en inschatten van de mentale en psychische mogelijkheden van de bewoners 

i.v.m. kiné 
- verstrekken van informatie aan en bespreking van de behandeling met de familie van de 

bewoner 
- Opstellen van een behandelingsplan met als doel deze mogelijkheden te behouden en uit te 

bouwen. 
- organisatie van revalidatieoefeningen, orthesetraining, … 
- Organisatie en aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen in samenspraak met 

ergotherapeuten. 
- Organiseren van, deelnemen aan en ondersteunen van maaltijdbegeleiding zowel in groep 

als individueel.  
- Deelnemen aan en ondersteunen van de werking in leefgroepen in het woonzorgcentrum. 
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t.a.v. artsen : 
- het voeren van besprekingen met de verschillende huisartsen van de bewoners m.b.t. het 

richten, aanpassen en evalueren van behandelingen 

t.a.v. personen in externe instanties : 
- begeleiden van stagiairs bij de kinesitherapeutische behandelingen 
 
t.a.v. medewerkers en collega's binnen het centrum : 
 
- opstellen van dag- en weekschema's m.b.t. behandelingen en activiteiten 
- actief deelnemen aan de teamvergaderingen 
- samenwerking in overleg 
- advies en vorming geven aan het verpleegkundig en verzorgend personeel m.b.t.  

o.a. hef- en tiltechnieken 
- doorgeven van nuttige kennis en ervaringen 
- constructief deelnemen aan het multidisciplinair overleg. 
 
 
t.a.v. de hoofdverpleegkundige(n) en zorgcoach: 
- signaleren van noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met de 

bewoners  
- informatieuitwisseling over de geplande en gerealiseerde activiteiten met de collega's 

kinesitherapie 
- het op elkaar afstemmen van en samenwerking in de organisatie  
- bestellen van benodigd klein verbruiksmateriaal en toestellen via de aankoopverantwoor- 

delijke van de toekomstige Welzijnsvereniging 

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

bewoners 
- actieve deelname aan het intern werkoverleg 
- inlichtingen verstrekken over en verantwoorden van acitiviteiten 
- opstellen van een jaarverslag rond kinesitherapie 
- bestellen van benodigd verbruiks- & gebruiksmateriaal en toestellen  
 

 

VERRUIMENDE BEPALINGEN :  

Het in opdracht van de coördinator KELA uitvoeren van overige taken passend binnen de 
doelstellingen van de dienst  

 

ALGEMEEN PROFIEL 

 

- klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de bewoners en 
famillie 

- positief imago van het organisatie en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen 
- zelfstandig, correct en vlot uitvoeren van taken eigen aan de functie 
- initiatief durven nemen in alle omstandigheden 
- communicatieve vaardigheden en een verzorgd taalgebruik 
- elementaire kennis van de structuur en werking van de organisatie 
- 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 
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FUNCTIESPECIFIEK PROFIEL 

 

Kennis : 
- een degelijke beroepskennis 
 
 
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 
- verschillende gesprekstechnieken doelgericht kunnen hanteren 
- kunnen werken in teamverband, en gemaakte afspraken stipt kunnen nakomen 
- in moeilijke of crisissituaties zelf kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen 
- administratieve en sociale vaardigheden 
- kunnen organiseren en planmatig werken, duidelijke instructies en feedback kunnen geven 
 
Attitudes : 
- professionele betrokkenheid bij de bewoners 
- verantwoordelijkheidszin 
- luisterbereidheid 
- innoverend en creatief ingesteld 
- doorzettingsvermogen en werkkracht 
- kunnen relativeren 
- bereidheid tot permanente bijscholing 
-  leiding kunnen aanvaarden 
 
Andere persoonskenmerken : 
- stressbestendigheid 
- onberispelijke persoonlijke hygiëne 

 
 
 

F. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen.  
De titularis van de kinesitherapeut(e) A1a-A3a start bij aanwerving in de weddeschaalA1a 
en doorloopt vervolgens volgende functionele loopbaan: 
A1a 

A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat 
A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een gunstig 
evaluatieresultaat 
Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
volgende tabel.  
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salaris-schalen  A1a A2a A3a 

minimum 21.850 24.050 26.300 

maximum 34.000 36.200 38.450 

verhoging 2x1x750 3x1x750 3x1x750 

  1x1x700 2x3x1500 1x3x1450 

  3x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 

  1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 

  1x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 

  2x3x1250 1x3x1200  

     

0 21.850 24.050 26.300 

1 22.600 24.800 27.050 

2 23.350 25.550 27.800 

3 24.050 26.300 28.550 

4 24.050 26.300 28.550 

5 24.050 26.300 28.550 

6 25.550 27.800 30.000 

7 25.550 27.800 30.000 

8 25.550 27.800 30.000 

9 27.050 29.300 31.500 

10 27.050 29.300 31.500 

11 27.050 29.300 31.500 

12 28.550 30.750 33.000 

13 28.550 30.750 33.000 

14 28.550 30.750 33.000 

15 30.000 32.250 34.500 

16 30.000 32.250 34.500 

17 30.000 32.250 34.500 

18 31.500 33.750 35.950 

19 31.500 33.750 35.950 

20 31.500 33.750 35.950 

21 32.750 35.000 37.200 

22 32.750 35.000 37.200 

23 32.750 35.000 37.200 

24 34.000 36.200 38.450 

 
 
 
De titularis van de kinesitherapeut(e) BV1-BV3 start bij aanwerving in de weddeschaal BV1 
en doorloopt vervolgens volgende functionele loopbaan: 
BV1  
BV2 na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en gunstige evaluatie  
BV3 na ten minste 18 jaar gecummuleerde schaalanciënniteit in BV1 en BV2 en gunstige 
evaluatie. 
 
Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
volgende 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 A1a of al onmiddellijk in A2a of A3a of start in BV1 of al onmiddellijk in BV2 of 
BV3). 
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).  
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Loonsimulatie:  
 
A1a-A3a 
(huidige index = 164.06%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 

Geen ervaring: 2023,63 netto 

3 jaar ervaring: 2162,22 netto 

8 jaar ervaring (uit privé of als zelfstandige): 2258,68 netto 

8 jaar ervaring (uit andere overheid, ineens A2a): 2396,14 netto 

 
 
BV1-BV3 
(huidige index = 164.06%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 

Geen ervaring: 1644,27 netto 

3 jaar ervaring: 1692,42 netto 

8 jaar ervaring (uit privé of als zelfstandige):  1746,61 netto 

8 jaar ervaring (uit andere overheid, ineens BV2): 1868,62 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. 
 
  

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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G. Hoe solliciteren? 
 
U bezorgt ons uiterlijk op 27 oktober 2019 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. Nele De Cleen, algemeen directeur en 
Luc De Ryck, Burgemeester 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 

info@ocmwtemse.be 

 

U vermeldt duidelijk in het onderwerp van de mail of vooraan op de omslag : KANDIDATUUR 
KINESITHERAPEUT(E) 2019 

 
Bijkomende info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.34 (Nine Van den 
Bosch), e-mail personeelsdienst@ocmwtemse.be 
 
De uiterste datum van kandidatuurstelling is 27 oktober 2019 (poststempel / datum  
e-mailbericht telt). Op dinsdag 05 november 2019 zal u schriftelijk (e-mail of brief) verwittigd 
worden of uw kandidatuur al dan niet werd aanvaard.  
 
Verloop procedure: 
 
De schriftelijke én mondelinge proeven vindt plaats op vrijdag 22 november 2019.  
De schrijftelijke proef in de voormiddag om 09.00u. De uitgenodigde kandidaten worden 
verwacht ten laatste om 08.55u in het vormingslokaal van OCMW Temse, Kouterstraat 1, 
Temse. 
De kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef zullen uitgenodigd worden voor de 
mondelinge proef (telefonisch, e-mail).  
De mondelinge proef in de namiddag, vanaf 14.00u eveneens in het vormingslokaal van 
OCMW Temse, Kouterstraat 1, 9140 Temse. 
Bij een hoog aantal in de schrifrelijke proef geslaagde kandidaten wordt maandag 
25 november 2019 in de voormiddag vanaf 10.00u nog als mogelijk moment voorzien. 
 
Vermits functies momenteel effectief vacant zijn, zal het Vast Bueau geslaagde kandidaten 
aanstellen met een contract van onbepaalde duur tijdens een zitting in de loop van 
december 2019/januari 2020.  
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

