
 

 
Hoofdverpleegkundige (m/v/x) 

 

Wil je graag meewerken aan de organisatie en de continuïteit van het zorgproces binnen een woonzorgcentrum? 

Heb je een coachende leiderschapsstijl? Heb je zin om te werken in een huiselijke omgeving? Lees dan snel verder!  
 

 Functie  

Als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum kies je er bewust voor om in een huiselijke omgeving aan de 

slag te gaan. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de continuïteit van het zorgproces op afdelingsniveau, 

zodat een kwalitatief hoogstaande zorg, een algemeen welzijn en een aangenaam woon- en leefklimaat voor de 

bewoners gerealiseerd wordt. Je geeft leiding aan een multidisciplinair team (inclusief paramedici en 

schoonmaak) maar staat uitzonderlijk zelf ook middenin de praktijk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een 

permanente communicatie en de vertaling van het strategisch beleid naar operationele doelstellingen. 
 

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

• Je staat in voor het aansturen, motiveren, begeleiden, opvolgen en evalueren van het multidisciplinair 

team (inclusief paramedici en schoonmaak) van de afdeling. 

• Je bewaakt en draagt actief bij aan een klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen de 

afdeling en reageert daarbij snel en accuraat op vragen, klachten, (complexere) dossiers van bewoners, 

collega’s, …  

• Je draagt bij aan het uitbouwen van een kwaliteitsborgingsysteem in het woonzorgcentrum en zet 

relevante regelgeving voor de afdeling om in begrijpelijke procedures en processen.  

• Je bent verantwoordelijk voor zowel een optimale interne als externe informatiedoorstroming en 

stimuleert de communicatie binnen het multidisciplinair team.  

 Profiel  

• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma verpleegkunde of gelijkwaardig.  

• Je hebt kennis van de Katz-schaal, regelgeving rond fixatie, wondzorg en vroegtijdige zorgplanning.  

• Je geeft leiding aan jouw team op een inspirerende en motiverende wijze met aandacht voor 

talentontwikkeling.  

• Je bent klantgericht en gaat op een transparante, integere en objectieve manier om met interne en 

externe klanten.  

 Aanbod  

• Een gevarieerde functie in een organisatie die aandacht heeft voor een gezonde en veilige werkomgeving 

met ontwikkelingskansen voor iedereen. 

• Weddeschaal BV5 (basis bruto maandwedde tussen 3136,43 EUR en 4743,76 EUR, afhankelijk van 

aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 

• Een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.  

• Voltijds contract onbepaalde duur.  

• Aantrekkelijk verlofregeling: 26 wettelijke verlofdagen + 11 feestdagen. 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, haard- en standplaatstoelage, tegemoetkoming woon-werk 

verkeer met het openbaar vervoer of fietspremie, hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling, … 

• Er wordt een wervingsreserve van geslaagde kandidaten voor de functie van hoofdverpleegkundige 

aangelegd voor alle woonzorgcentra van OCMW Aalst. Op dit moment zoeken we een voltijds 

hoofdverpleegkundige voor woonzorgcentrum Mijlbeke.  

 Selectieprocedure 
 

• Solliciteren kan tot en met 8 mei 2019 met een recent cv en kopie van bachelorsdiploma verpleegkunde.  

• Schriftelijk gedeelte: 14 mei 2019 

• Assessment: tussen 3 juni 2019 en 14 juni 2019 

• Mondeling gedeelte: 20 juni 2019 of 21 juni 2019 

 



 

 

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van 

hoofdverpleegkundige 

Informatiebundel aanwervingsprocedure 
 

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:  

1. een schriftelijk gedeelte op 40 punten 

2. een assessment 

3. een mondeling gedeelte (interview)  op 60 punten  

Elk gedeelte is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op het 
schriftelijk gedeelte, geschikt bevonden worden op het assessment, 60% van de punten behalen op het 
mondeling gedeelte en 60% op het geheel van de selectieproef.  

 

 

 
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de dienst P&O, 

team Selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 053 72 32 50, e-mail: 
personeelsdienst.selecties@aalst.be    

 

 
 

 

  

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv én bachelorsdiploma bezorgen via website aalst.be 

8 mei 2019

• Schriftelijk gedeelte 

• Op 40 punten

• Eliminerend: slaaggrens 60%

14 mei 2019

• Assessment

• Eliminerend: geschikt/niet geschikt

tussen 3 juni 2019 en 14 juni 2019

• Mondeling gedeelte (interview)

• Op 60 punten

• Eliminerend: slaaggrens 60%

20 juni 2019 of 21 juni 2019

mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be
mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be


 

 
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag 
wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder 

zijn dan één maand; 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 
Bondsstaat; 

4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

5. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

6. In het bezit zijn van een bachelorsdiploma verpleegkunde (of gelijkwaardig).   

 
Hoe solliciteren? 
 

Solliciteren kan via de website van de stad Aalst tot en met 8 mei 2019 met een cv en een kopie van het 

bachelorsdiploma verpleegkunde (of gelijkwaardig). De ontvangst van uw kandidatuur zal bevestigd 

worden.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Functiebeschrijving  

hoofdverpleegkundige 
 

Functiedetails 

FUNCTIETITEL:  Hoofdverpleegkundige 

DIENST:  Woonzorgcentra 

CLUSTER:  Ouderenzorg 

RAPPORTEERT AAN:  Verantwoordelijke Woonzorgcentrum 

GEEFT LEIDING AAN:  Een multidisciplinair team 

STATUUT:  Contractueel 

NIVEAU:  B 

WEDDENSCHAAL:  BV5 
 

 

Beschrijving 

■  DOELSTELLING VAN DE CLUSTER / DIENST  

Voor ouderen bij wie thuis wonen geen optie meer is,  bieden de woonzorgcentra “wonen en 
zorg” aan in een thuisvervangend milieu.  Dit houdt een gepaste huisvesting in, hygiënische en 

verpleegkundige zorgen, reactivering en psychosociale ondersteuning en voorzien van animatie 
en sociale netwerkvorming.  

 
OCMW Aalst heeft 4 woonzorgcentra: Sint-Job (118 bedden), De Hopperank (96 bedden), 

Mijlbeke (122 bedden) en De Faluintjes (85 bedden). Hierdoor ontstaat een spreiding van aanbod 
aan residentiële ouderenzorg over Groot-Aalst voor de burger. 
 

  

■  DOEL VAN DE FUNCTIE  

Als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum kies je er bewust voor om in een huiselijke 
omgeving aan de slag te gaan. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de continuïteit 

van het zorgproces op afdelingsniveau, zodat een kwalitatief hoogstaande zorg, een algemeen 
welzijn en een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners gerealiseerd wordt. Je geeft 
leiding aan een multidisciplinair team (inclusief paramedici en schoonmaak) maar staat 
uitzonderlijk zelf ook middenin de praktijk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een 
permanente communicatie en de vertaling van het strategisch beleid naar operationele 

doelstellingen.  
  

 

  



 

 

■ RESULTAATSGEBIEDEN 

1. RESULTAATSGEBIED : Leiding geven 
Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid, leiding geven aan de medewerkers, 
teneinde steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, 

nodig voor het realiseren van de opdracht en de doelstellingen van de afdeling. 
KERNTAKEN: 

■ Aansturen, opvolgen en motiveren van de teamleden teneinde hen te stimuleren tot optimale prestaties, 

betrokkenheid en verdere ontwikkeling. Voeren van (talentgerichte) plannings-, functionerings- en 

evaluatiegesprekken teneinde via de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers en teams te komen 

tot performant en duurzaam inzetbaar personeel. Medewerkers bijstaan & adviseren teneinde te komen 

tot een uniforme werkwijze en kennisbeheer met het oog op een kwalitatieve zorg. 

■ Instaan voor een evenwichtige taakverdeling rekening houdend met iedereen zijn talenten en 

competenties teneinde een efficiënte en effectieve werking te kunnen garanderen. 

■ (Afdelings)overleg organiseren en voorzitten teneinde de voortgang van de taken en dossiers op te 

volgen, de onderlinge betrokkenheid te verhogen en te zorgen voor een snelle interne 

communicatiedoorstroming. 
 

2. RESULTAATSGEBIED : Dienstverlening 
Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid, de dienstverlening als kernactiviteit 

permanent optimaliseren, teneinde bij te dragen aan de missie en visie van het OCMW als 

kwalitatieve zorgverlener. 
KERNTAKEN: 

■ Bewaken en actief bijdragen tot een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen 

de afdeling volgens vastgelegde termijnen en intern opgestelde richtlijnen. 

■ Vanuit de rol van hoofdverpleegkundige snel en accuraat reageren op vragen, klachten, (complexere) 

dossiers, met het oog op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening met een zo kort mogelijke 

doorlooptijd. 
 

3. RESULTAATSGEBIED : Proces- en projectoptimalisatie 
Actief op zoek gaan naar procesmatige en projectmatige verbetermogelijkheden met het oog 

op het continue aanbieden van een kwalitatieve zorg. 
KERNTAKEN: 

■ Het opzetten, opvolgen, actief deelnemen en/of de leiding op zich nemen van werk gerelateerde 

projecten enerzijds en anderzijds acties in het kader van procesoptimalisatie met het oog op het 

realiseren van de doestellingen gelinkt aan de functie van hoofdverpleegkundige. 

■ Verbeteracties uitwerken met het oog op een verbetering van de werkprocessen en een optimalisatie 

van de procesflow. 
 

4. RESULTAATSGEBIED : Kwaliteitsborging 

De nodige initiatieven nemen i.v.m. kwaliteitszorg en kwaliteitsborging teneinde de 

doelstelling van het OCMW om zich te profileren als kwalitatieve zorgverlener te bereiken. 
KERNTAKEN: 

■ Bijdragen aan het uitbouwen van een kwaliteitsborgingsysteem met het oog op een uniforme, 

professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

■ Het omzetten van de voor de afdeling geldende regelgeving in begrijpelijke procedures en processen 

voor de eigen afdeling en/of andere afdelingen met het oog op een (interne) klantgerichte kennisdeling. 

■ Strikt (laten) naleven van de vooropgestelde richtlijnen, kwaliteitshandboek, procedures en 

kwaliteitsnormen, zowel individueel als op teamniveau teneinde te komen tot een uniforme 

dienstverlening en informatieverstrekking op cluster- en afdelingsniveau. 

 

 

 

 

 
 



 

 

5. RESULTAATSGEBIED : Communicatie 

Verzorgen van de interne en externe communicatie om via een vlotte doorstroom en 

uitwisseling van informatie de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. 
KERNTAKEN: 

■ Instaan voor een optimale informatiedoorstroming (zowel intern als extern) en stimuleren van 

communicatie binnen de afdeling zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken 

zijn. 

■ Opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk om de werking van het team te 

optimaliseren en de expertise uit te breiden. 

■ Actief bijdragen en stimuleren van de externe communicatie zodat alle belanghebbenden tijdig en 

correct geïnformeerd zijn. 
 

6. RESULTAATSGEBIED : Beleidsadvies 
Leveren van vaktechnische input vanuit de praktijk en het zicht op algemene en nieuwe 

tendensen en wetgeving teneinde een actieve bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstellingen 
zoals opgenomen in de beleids- en beheerscyclus. 
KERNTAKEN: 

■ Rapporteren over voortgang en resultaten, signaleren van knelpunten en verbeteracties lanceren met 

het oog op een ‘evidence based’ evaluatie van de eigen werking. 

■ Opvolgen van de evoluties binnen het expertisegebied (technisch/reglementair/inhoudelijk) en ervoor 

zorgen dat de eventuele veranderingen in reglementeringen en/of beleidsbeslissingen in praktische 

procedures omgezet worden met het oog op de realisatie van een kwalitatieve, professionele en 

uniforme dienstverlening. 

■ In overleg met de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum het voorbereiden van het toegekende 

budget voor investeringen en exploitatie (binnen de beheers- en beleidscyclus) met het oog op een 

verantwoorde inzet van beschikbare middelen. 
 

■ RELATIES 

CONTACT INTERN - EXTERN - BEIDE 

Familie van bewoners, huisartsen, 

ziekenhuizen, kinesisten 

Extern 

 

Leveranciers en firma’s Extern 

 

Stagebegeleiders Extern 

 

■ VAKKENNIS 

VERWORVEN KENNIS : katz-schaal, regelgeving rond fixatie, kennis van vroegtijdige zorgplanning, 
kennis van wondzorg, palliatieve zorg en dementievriendelijke zorg. Basiskennis van de werking van 

een elektronisch dossier.  

 
TE VERWERVEN KENNIS : Bereid zijn om kennis te verwerven die zowel relateert aan het eigen 
vakgebied als aan de multidisciplinaire samenwerking. Managementtechnieken, coaching 
vaardigheden, .. 

  

 

 

De functiebeschrijving beschrijft het doel en de toegevoegde waarde van de functie aan de organisatie en hoe deze functie bijdraagt 

tot het realiseren van de strategische organisatiedoelstellingen, zoals omschreven in het meerjarenplan. 

De beschrijving van de resultaatgebieden heeft geenszins de intentie om volledig te zijn en is onderhevig aan relevante wijzigingen 

binnen de werking van de betrokken dienst of team met het oog op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 



 

 

Competentieprofiel  

Informatie integreren 

Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van 

sluitende conclusies. 

Legt juiste verbanden tussen uiteenlopende 

gegevens 

Integreert informatie uit verschillende bronnen op 

een juiste manier 
 

Bedenkt meerdere alternatieven alvorens een 

oplossing uit te werken 

Is gericht op het zoeken naar meerdere 

alternatieven om een situatie aan te pakken 
 

Gebruikt informatie uit verschillende bronnen om 

tot sluitende conclusies te komen 

Komt tot een correcte conclusie op basis van 

verschillende alternatieven 
 

 

Organiseren 

Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste 

middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd. 

Definieert duidelijke en meetbare objectieven op 

korte termijn 

Definieert persoonlijke doelstellingen in functie 

van de doelen van het departement/de afdeling 
 

Schat de impact van veranderingen of mogelijke 

obstakels in projecten correct in 

Houdt in zijn/haar actieplannen rekening met 

toekomstige obstakels 
 

Plant projecten op een logische, inzichtelijke en 

efficiënte wijze 

Werkt een overzichtelijke planning uit in functie 

van de prioriteiten 
 

Definieert de juiste doelstellingen binnen het 

afgesproken takenpakket 

Past objectieven aan in functie van veranderende 

kortetermijndoelstellingen 
 

Houdt rekening met onverwachte 

omstandigheden bij het opstellen van een 

planning 

Schat de impact van veranderingen of obstakels 

bij het ondernemen van acties correct in 

 

Houdt rekening met de prioriteiten bij het 

opstellen van de planning 

Organiseert taken met behulp van een efficiënte 

planning 
 

 

Medewerkers ontwikkelen 

Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun 

functioneren (prestaties en ontwikkeling). 

Creëert opportuniteiten om te leren voor zijn/haar 

medewerkers 

Biedt kansen aan medewerkers om te 

experimenteren met nieuw gedrag 
 

Geeft concrete adviezen aan medewerkers in 

functie van hun eigen ontwikkeling 

Geeft correct en op geregelde tijdstippen 

feedback aan (project-)medewerkers 
 

Geeft (project-)medewerkers op een 

aanvaardbare en correcte manier negatieve 

feedback 

Geeft (project-)medewerkers constructieve 

feedback over hun functioneren 

 

 



 

 

Medewerkers motiveren 

Erkennen van de kwaliteiten van de medewerkers, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door 

hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. 

Valoriseert (project-)medewerkers voor hun 

bijdrage tot het resultaat 

Waardeert personen die goede prestaties 

neerzetten, valoriseert positieve bijdragen 
 

Past zijn/haar stijl van leidinggeven aan aan de 

competenties van de (project-)medewerkers 

Past zijn/haar leiderschapsstijl aan aan de 

behoeften van de (project-)medewerkers 
 

Spreekt duidelijk af wie welke 

verantwoordelijkheid heeft 

Delegeert taken in functie van de capaciteiten 

van de (project-)medewerkers 
 

 

Adviseren 

Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis 

van zijn/haar expertise. 

Denkt op proactieve manier mee met anderen, 

gebaseerd op zijn/haar expertise 

Gebruikt zijn/haar expertise om gericht advies te 

geven aan collega's 
 

Geeft raad aan anderen op basis van zijn/haar 

ervaring 

Bouwt een langetermijnrelatie op met klanten en 

leveranciers op basis van zijn/haar expertise en 

geloofwaardigheid 
 

Bouwt door zijn/haar expertise gemakkelijk een 

vertrouwensrelatie op met mensen van binnen en 

buiten de organisatie 

Wint aan credibiliteit binnen de organisatie door 

zijn/haar expertise 

 

 

Servicegericht handelen 

Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een 

persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. 

Stelt de klant de meest opportune oplossingen 

voor 

Denkt mee met de klant 

 

Heeft op regelmatige tijdstippen contacten met 

de belangrijke klanten 

Onderhoudt op regelmatige basis contact met 

zijn/haar klanten 
 

Zorgt ervoor dat aan klanten een excellente 

service wordt geboden 

Volgt klachten op om zich ervan te verzekeren dat 

deze correct worden behandeld 
 

 



 

 

Samenwerken 

Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen 

aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

Deelt zijn/haar opvattingen en ideeën met de rest 

van het team 

Spoort collega's aan om informatie en opinies uit 

te wisselen 
 

Neemt de nodige initiatieven die de groepsgeest 

bevorderen 

Bevordert de groepsgeest door zelf actief samen 

te werken en te communiceren 
 

Zoekt bij spanningen of conflicten met een 

collega actief naar consensus 

Onderneemt doelgerichte stappen om conflicten 

met collega's te voorkomen 
 

 

Zichzelf ontwikkelen 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en 

ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, 

vaardigheden en kennis eigen te maken. 

Is leergierig; ontwikkelt een uitgebreide kennis 

binnen zijn/haar domein 

Neemt initiatief om op allerlei manieren kennis en 

inzichten te verzamelen 
 

Gaat actief op zoek naar leerkansen om zijn/haar 

loopbaan verder te ontwikkelen 

Neemt actief stappen om zijn/haar interesses en 

ambities uit te werken en te bereiken 
 

Trekt conclusies uit de feedback die hij/zij krijgt 

over zijn/haar prestaties 

Stelt het eigen functioneren kritisch in vraag 

 

 

Stress beheren 

Resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met 

kritiek. 

Blijft kalm ook wanneer de druk toeneemt Blijft op een degelijk niveau presteren in 

stresserende situaties 
 

Handelt met zelfvertrouwen bij het ondernemen 

van zaken (projecten, opdrachten, …) 

Waakt er actief over dat negatieve gevoelens 

zijn/haar functioneren niet aantasten 
 

Luistert naar kritiek op een open manier, zonder 

te onderbreken 

Houdt rekening met kritiek en past het eigen 

handelen aan indien nodig 
 

 



 

 

Kwaliteitsvol werken 

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na 

te streven en door te blijven doorzetten, ook in moeilijke situaties. 

Verwerpt resultaten die niet voldoen aan de 

vooropgestelde kwaliteitsstandaarden 

Controleert het eigen werk op fouten 

 

Doet aan kwaliteitsbewaking voor de geleverde 

producten/diensten 

Geeft niet op vooraleer hij/zij zijn/haar taken tot 

een goed einde heeft gebracht 
 

Zet door wanneer hij/zij wordt geconfronteerd 

met hindernissen of frustratie 

Blijft doelgericht handelen, ook onder druk van de 

omstandigheden 
 

 

Betrouwbaarheid tonen 

Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid 

respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 

Bouwt vertrouwen op door beloftes na te komen Verwerft credibiliteit door consistent te handelen 
 

Behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige 

verantwoordelijkheidszin 

Interageert op een onkreukbare manier met 

anderen 
 

Handelt in overeenstemming met wat is 

afgesproken 

Gaat op een gedisciplineerde manier te werk 

 

 

 
 


