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Informatiefolder 

 
 
                                                

1) Functiebeschrijving: 
 

Stafmedewerker woonzorg 

 

﹆ Salarisschaal: B4 – B5 

﹆ Afdeling: Burger 

﹆ Dienst: Woonzorg 

 
 
 

Plaats in de organisatie 

 
Leiding, coaching en evaluatie 
   
Eerste evaluator: Directeur woonzorg 
Tweede evaluator: Manager Burger  
Evaluator van:  Hoofdverpleegkundigen 

Doel van de functie 

 

Als stafmedewerker bouw je mee aan de goede werking en organisatie van de afdeling 

woonzorg.  Rode draad is de warme dienstverlening aan de bewoners van het 

woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum, serviceflats & 

assistentiewoningen,  bejaardenwoningen en homiva.  

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het luik kwaliteitszorg met bijzondere aandacht voor 

alle aspecten rond wonen, leven, welzijn en zorg.   

Resultaatgebieden en de daaraan verbonden taken 

 

Stadsbestuur Hoogstraten is een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn 
medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving. Wat volgt is een opsomming 
van verschillende taken, om een beeld te geven van de functie. Deze lijst is niet volledig en kan 
in de toekomst wijzigen. 
  

﹆ Organiseren van een optimale dienstverlening: 
o Je geeft leiding aan de hoofdverpleegkundigen. Je bewaakt de uniforme werking en 

organisatie van de afdelingen. In samenspraak met hen zorg je voor een adequate 
personeelsbezetting, gepaste uurregeling en opvolging FG en EG.  

o Je verzorgt de aanwerving, het onthaal en opvolging van jobstudenten & 
weekendwerkers en stagiaires.  

o In samenspraak met directeur woonzorg en HR-dienst bouw je een personeelsbeleid uit 
gebaseerd op competentiemanagement.  

o Je werkt nauw samen met leidinggevenden en medewerkers van andere diensten om 
zo te komen tot een optimale dienstverlening voor de bewoners.  

o Je bent vertrouwenspersoon voor bewoners en familie.  
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o Je volgt klachten en suggesties op. 
o Je volgt inspectieverslagen op.  
o Je bent verantwoordelijk voor het financiële luik (Katz-scores, RIZIV, …).  
o Je maakt een vormingsplan op.  

 

﹆ Uitbouwen en bewaken van een integraal kwaliteitssysteem: 
o Je plant, begeleidt, implementeert en borgt een integraal kwaliteitssysteem voor de 

diverse woonzorgvormen.  
o Je houdt de kwaliteitshandboeken en kwaliteitsjaarplanning up-to-date. 
o Je meet en registreert  de verschillende onderdelen van de dienstverlening. 
o Je volgt de relevante wetgeving op. 
o Je helpt de kwaliteitsgedachte als permanente denkwijze implementeren in de 

organisatie, kritische zelfreflectie en een filosofie van continu verbeteren zijn daarbij 
uitgangspunten. 

o Je leidt projecten in goede banen en stimuleert een professionele manier van 
projectwerking. 
  

﹆ Adviseren en ondersteunen van de directeur woonzorg: 
o Je bereidt beleidsvoorstellen voor en optimaliseert deze in nauwe samenwerking met 

de directeur woonzorg. 
o Je evalueert de dagdagelijkse werking en formuleert verbetersuggesties, de meest 

optimale dienstverlening aan de bewoner is daarbij het uitgangspunt.  
o Je bereidt de meerjarenplanning, de jaarlijkse budgetopmaak, en rapportage met 

betrekking tot domein woonzorg mee voor.  
o Je volgt actuele evoluties en wetgeving op. 

 

﹆ Communicatie: 
o Je voert structureel overleg met de hoofdverpleegkundigen en directeur woonzorg. 
o Je organiseert overleg voor bewoners, familie, artsen, paramedici en medewerkers. 
o Je verzekert een goede interne en externe communicatie mbt de afdeling woonzorg. 
o Je werkt mee aan overleg in de regio en in de sector. 

Kennisprofiel 

 
 Goede kennis van het woonzorgdecreet. 

 Kennis van het kwaliteitsdecreet. 

 Kennis of vertrouwd met de structuur, werking en organisatie van het lokaal bestuur. 

 Goede kennis over ouderenzorg.  

 Kennis over financieel en personeelsmanagement en projectmanagement. 

 Goede kennis van relevante softwarepakketten. 

Competentieprofiel 

 

COMPETENTIE SOORT NIVEAU 

KLANTGERICHTHEID  Kerncompetentie III 

SAMENWERKEN  Kerncompetentie II 

ORGANISATIEBETROKKENHEID Functie specifiek II 

VOORTGANGSCONTROLE Functie specifiek II 

ZIN VOOR KWALITEIT  Kerncompetentie III 

OVERTUIGINGSKRACHT  Functie specifiek II 

ONTWIKKELEN VAN ANDEREN Functie specifiek II 

ANALYSEREN Functie specifiek II 
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Uitdieping competenties 

 

KLANTGERICHTHEID – De dienstverlening afstemmen op de behoeften en wensen van (interne 
en externe) klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Een correcte service 
verlenen en klachten ernstig nemen; de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de klant stimuleren. 
Laagdrempelig werken. 

 
Werkt proactief en structureel mee aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om 
klantgericht te werken. 

﹆ Past de dienstverlening, procedures, doelstellingen aan om beter aan (toekomstige) behoeften 

en verwachtingen van klanten te beantwoorden. 

﹆ Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren. 

SAMENWERKEN – Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, 
afdeling, organisatie of in relatie met de burger. 

 
Stimuleert de samenwerking binnen de eigen afdeling, werkgroepen of projectgroepen. 

﹆ Neemt initiatieven om de samenwerking, sfeer of het resultaat te verbeteren. 

﹆ Steunt voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te 

komen. 

﹆ Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep. 

﹆ Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang. 

﹆ Draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde. 

﹆ Stimuleert kennisoverdracht. 

 

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE – Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de 
doelgroep. 

 
Structureert de boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het 
publiek. 

﹆ Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, informatief,…) 

﹆ Past taalgebruik aan de doelgroep aan. 

﹆ Maakt zelfstandig verschillende documenten op (brieven, raadsbesluiten, nota’s,…) 

﹆ Brengt structuur aan in de opbouw van teksten. 

 

ORGANISATIEBETROKKENHEID – Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de 
belangen ervan verdedigen bij anderen. 

 
Werkt actief aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. 

﹆ Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. 

﹆ Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, 

waarden, cultuur,…) 

﹆ Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de organisatie 

in. 

﹆ Zoekt actief naar opportuniteiten om de belangen van de organisatie beter te dienen. 
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VOORTGANGSCONTROLE – Structuur aanbrengen in de taken binnen het eigen 
verantwoordelijkheidsdomein en opvolgen van de afwerking. 

 
Volgt de voortgang van andere medewerkers op binnen het verantwoordelijkheidsdomein. 

﹆ Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces. 

﹆ Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als naar anderen) 

﹆ Behoudt een overzicht van de lopende opdrachten en houdt rekening met te behalen 

deadlines. 

﹆ Wijst medewerkers op hun planning of afspraken. 

﹆ Coördineert verschillende deeltaken tot een afgerond dossier/opdracht. 

﹆ Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang. 

 

ZIN VOOR KWALITEIT  –  Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in 
stand houden door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en 
van anderen. 

 
Bewaakt de kwaliteit voor de organisatie en bouwt kwaliteit in in de processen. 

﹆ Formuleert procedures, activiteiten en criteria voor kwaliteitszorg. 

﹆ Staat in voor het opstellen en uitvoeren van actieplannen ter bevordering van de 

kwaliteit van de dienstverlening. 

﹆ Meet het werkelijke kwaliteitsniveau van de dienstverlening en vergelijkt dit met het 

gewenste kwaliteitsniveau. 

﹆ Hanteert strenge kwaliteitsnormen voor de organisatie, zonder acties af te remmen. 

﹆ Staat in voor de voorlichting met betrekking tot de kwaliteitszorg. 

﹆ Zorgt voor een leereffect bij medewerkers bij het aanbrengen van een verbetering in een 

proces, procedure. 

 

OVERTUIGINGSKRACHT – Instemming verkrijgen voor een idee, mening, aanpak of visie door het 
gepast aanwenden van een goed onderbouwde argumentatie. 

 
Overtuigt door inhoud en aanpak. 

﹆ Zet anderen aan tot actie. 

﹆ Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand. 

﹆ Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen. 

﹆ Brengt een persoonlijk en genuanceerde argumentatie naar voren. 

 

ONTWIKKELEN VAN ANDEREN – Medewerkers ondersteunen ter bevordering van hun 
professionele en persoonlijke ontwikkeling 

 
coacht ontwikkelingsgericht: biedt medewerkers hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste 
gedragsvaardigheden en lange termijnontplooiing van anderen. 

﹆ Geeft advies over de wijze waarop de medewerkers zich binnen hun functie verder 

kunnen ontwikkelen. 

﹆ Onderneemt acties om het inzicht van de andere in het eigen functioneren te versterken. 

﹆ Heeft vertrouwen in het potentieel en de zelfsturing van de andere(n) en stimuleert dat 

ook. 
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﹆ Is in staat om zijn/haar advies in coaching stijl aan te passen aan het 

ontwikkelingsniveau en de eigenheid van zijn/haar medewerkers. 

﹆ Heeft oog voor de voortgang van groei in gedrag. 

﹆ Richt zich niet alleen op de taak of het objectief dat gerealiseerd moet worden, maar ook 

op de persoon die de taak moet uitvoeren. 

 

ANALYSEREN –   Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek 
gaan naar aanvullende, relevantie informatie.  

 
legt verbanden en ziet oorzaken: 

﹆ Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten. 

﹆ Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie. 

﹆ Detecteert onderliggende problemen. 

﹆ Integreert nieuwgevonden informatie met bestaande informatie. 

 

2) Toelatingsvoorwaarden: 
 
Aanwervingsvoorwaarden: 

 

Om toegelaten te worden tot de hierboven vermelde betrekking, dienen de kandidaten te 
voldoen aan volgende algemene voorwaarden: 
 
1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.  

Dit wordt getoetst door een uittreksel uit het strafregister. Als hierop een ongunstige 

vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

De geselecteerde kandidaat zal een uittreksel uit het strafregister (model 1) bezorgen aan de 

dienst HRM. 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

 

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 

 

De arbeidsgeneesheer zal de geselecteerde kandidaat onderzoeken in een aanwervings-

onderzoek en zijn bevindingen meedelen aan het bestuur Hoogstraten.  De dienst HRM zal 

hiervoor een afspraak maken bij IDEWE. 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

 

5. Beschikken over een bachelor-diploma, ofwel een diploma daarmee gelijkgesteld onderwijs 

in een sociale-, welzijns- of gezondheidsrichting.  

Buitenlandse diploma’s die bij NARIC Vlaanderen gelijkwaardig zijn verklaard, komen    

eveneens in aanmerking. 

 

6. Minimum 3 jaar relevante beroepservaring. Ervaring in een leidinggevende functie is een 

pluspunt. 

 

7. Slagen in de selectieprocedure. 
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Interne of externe personeelsmobiliteit 
 

1. Titularis zijn van een graad van niveau Bx (schalen B4-B5) bij stad of OCMW-Hoogstraten 

(statutair of contractueel); 

2. Minimum 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau Bx (schalen B4-B5).  

3. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

4. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

Bevorderingsvoorwaarden: 
 

1. Titularis zijn van een graad van niveau Bv (schalen B1-B2-B3) bij stad of OCMW-

Hoogstraten (statutair of contractueel); 

2. Minimum 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau Bv (schalen B1-B2-B3); 

3. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

4. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie; 

5. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

3) Selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie: 
 

 

Selectieprocedure: 

1. Bij meer dan 15 kandidaturen zal een selectie gemaakt worden op basis van curriculum vitae 
en motivatiebrief.  

2. Thuisopdracht (40 punten):  
De kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie die zich tijdens de latere uitoefening van de 
functie kan voordoen. Op basis van een geschetste context en problematiek, werkt de 
kandidaat een plan van aanpak uit.  
 
Om geslaagd te zijn en door te gaan naar het mondeling gedeelte dient de kandidaat 60% te 
behalen op de thuisopdracht. 
 
3. Mondeling gedeelte (60 punten): 
De thuisopdracht wordt voorgesteld aan de selectiecommissie, die hierover bijkomende vragen 
kan stellen. Aansluitend is er een competentiegericht interview waarin de competenties, 
vaardigheden en de motivatie van de kandidaat wordt afgetoetst.  
 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % behalen op het mondeling gedeelte en op het 
geheel van de selectieprocedure. 
 
De drie meest geschikte kandidaten worden toegelaten tot het assessment. 

4. Assessment: 
Het assessment bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar het potentieel van de kandidaat, met 
focus op de vooropgestelde competenties. Hiervan wordt een beschrijvend verslag gemaakt 
waarin van elke kandidaat wordt weergegeven over welke competentie hij/zij beschikt of waar 
aandachtspunten zijn vastgesteld. Het assessment is adviserend. 

Selectiecommissie 

- Een deskundige met passende professionele activiteit of specialisatie van een andere 
organisatie; 

- Algemeen directeur; 
- HR manager -  tevens verslaggever; 
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De leden van de gemeenteraad, de schepenen en de burgemeester en de afgevaardigden van 
de representatieve vakbonden mogen als waarnemer bij de selectieproeven aanwezig zijn. 
 

 

4) Verloning: 
 

Uitgewerkte  salarisschalen: 
 
Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen. De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 
100%. Het bruto maandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index (1,7069) 
en te delen door 12. Het nettoloon is afhankelijk va de gezinssituatie. 
 

Schalen B4 B5 

Overgang  Na 9 jaar schaal-
anciënniteit B4 en 
gunstige evaluatie 

Minimum 19.950 21.400 

Maximum 29.750 32.500 

 Jaarbedrag Jaarbedrag 

0 19.950 21.400 

1 20.750 22.300 

2 20.750 22.300 

3 21.600 23.250 

4 21.600 23.250 

5 22.400 24.150 

6 22.400 24.150 

7 23.250 25.050 

8 23.250 25.050 

9 24.050 26.000 

10 24.050 26.000 

11 24.850 26.900 

12 24.850 26.900 

13 25.700 27.800 

14 25.700 27.800 

15 26.500 28.750 

16 26.500 28.750 

17 27.300 29.650 

18 27.300 29.650 

19 28.150 30.550 

20 28.150 30.550 

21 28.950 31.500 

22 28.950 31.500 

23 29.750 32.500 

   

 
Aanbod: 
 
- voltijdse job in contractueel dienstverband 
- verloning volgens wettelijk barema. De aanvangswedde bedraagt 2 837 euro bruto per 

maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar). 
- maaltijdcheques met een waarde van 7,80 euro 
- hospitalisatieverzekering 
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT 
- fietsvergoeding: 0,24 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
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5) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 

Stel je uiterlijk op 14 februari 2020 kandidaat voor deze functie door je motivatiebrief, cv en een 
kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: 
Dienst HRM 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 
 
 

 
 

mailto:jobs@hoogstraten.be

