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OCMW HOEILAART 
 

 
Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens van de functie 

 
Functiebenaming: Hoofdverpleegkundige 
 
Statuut: Statutair of contractueel bediende 
 
Functionele loopbaan: BV5 
 
Dienst:   Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe 
 
In voege vanaf: 19/02/2018 
 

 
 
2. Doel van de functie 
De hoofdverpleegkundige streeft naar een goede continuïteit en kwaliteit van de zorg aan 
de bewoners en van de tevredenheid bij de personeelsleden, zodat er een aangename 
leefomgeving voor de bewoners en werkomgeving voor de personeelsleden aanwezig is. 

 
 
 

3. Netwerkelementen 
De verpleegkundige werkt onder leiding van de directeur. Hij/zij geeft dagelijkse leiding aan 
het zorgteam. 
Hij/zij deelt en ontvangt informatie met en van hun leidinggevende en de andere leden van 
het multidisciplinair team en zorgt voor een goed contact met de personeelsleden, artsen en 
familieleden. Hij/zij neemt deel aan het dienstenoverleg. 
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4. Resultaatgebieden 
1. T.a.v. gebruikers: 

- Het woonzorgteam in staat stellen een thuismilieu te creëren voor de 
bewoners. Dit behelst optimale hulp en verzorging enerzijds en een 
aangenaam, comfortabel en huislijk verblijf anderzijds. 

- Onthaal en begeleiding van de residenten op de afdeling. 
- Opvolgen van het woonzorg- en medicatiedossier. 
- Opvolgen van medische dossiers en zorgdossiers en toezien op de uitvoering 

van de door de artsen voorgeschreven therapieën. 
- Contactpersoon inzake allerhande vragen, problemen en klachten. 
- Coördinator en contactpersoon i.v.m. de kwaliteit van het totale 

woonzorgpakket. 

2. T.a.v. externe personen: 
-  Onthaal en begeleiding van familie op de afdeling. 
- Samenwerking met en ontvangst van de huisartsen bij overbelasting van de 

dagelijks verantwoordelijke verpleegkundige. 
- Fungeren als contactpersoon t.a.v. gezondheidswerkers en hulpverleners. 
- Opvang, begeleiding en evaluatie van stagiairs en jobstudenten. 
- Overleg met stagebegeleiders. 
- Opvang van families bij klachten, achteruitgang van de toestand van de 

bewoner of diens overlijden. 
- Samen werken met de CRA van het woonzorgcentrum. 
- Deelname aan de opnamecommissie. 
- Overleg met apotheek. 

 
3. T.a.v. leidinggevenden: 

- Onderhouden van een open communicatie via formele en informele 
contacten. 

- Signaleren van problemen. 
- Informatie verstrekken over problemen in de werkorganisatie en formuleren 

van adviezen. 
- Beleidsmatig denken en werken. 
- Meewerken aan de uitbouw van het woon- en zorgbeleid in het 

woonzorgcentrum en de toepassing ervan bewaken. 
- Signaleren van wensen en behoeften van residenten en hun familie. 
- Op deskundige wijze het team van medewerkers coachen. 
- Meewerken aan de voorbereiding van beleidsvoorstellen. 
- Mee uitvoeren van de genomen beleidsbeslissingen. 
- Deelname aan de stafvergadering. 
- Rapportage kwaliteitsindicatoren in het elektronisch zorgdossier en 

medicatiedossier. 
 

4. T.a.v. personeelsleden: 
- Opmaken en beheren van de dienstroosters en de vakantieplanning, 

controleren van de tijdsregistratie en van het gebruik van pauzes. 
- Voorbereiden, plannen, doen uitvoeren, evalueren en bijsturen van het totale 

dagelijkse woonzorgpakket. 
- Beheer van materialen en voorraden op de afdeling. 
- Organiseren en leiden van dagelijks overleg, multidisciplinair overleg, 

bewonersbespreking + zorgen voor verslaggeving in het elektronisch 
zorgdossier. 

- Onthaal en introductie van nieuw personeel. 
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- Meewerken aan plannen van individuele en gezamenlijke bijscholing. 
- Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren. 
- Coördineren van de interne informatiedoorstroming. 
- De hoofdverpleegkundige ziet er op toe dat de leden van het woonzorgteam 

hun capaciteiten voldoende kunnen ontwikkelen via coaching en permanente 
vorming zodat zij over de nodige kennis en vaardigheden beschikken alsook 
over de nodige motivatie om het gewenste kwaliteitsniveau op peil te houden. 

      Om dit te bereiken worden volgende initiatieven genomen: 
 Inventariseren van de nood aan vorming bij de leden van het 

woonzorgteam 
 Stimuleren tot het volgen van een opleiding 
 Toezien op en het coördineren van de vorming  
 Ondersteunen van de loopbaanontwikkeling  

 
- Het bepalen van de doelstellingen in overleg met de directeur, rekening 

houdend met de visie van het OCMW. 
- Ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen van het woon- en zorgbeleid. 

 
6. Andere: 
  - Rapportage in het elektronisch zorg- en medicatiedossier. 
     - Vlot inspelen op de plotse noden van de bewoners. 

           - Verrichten van alle noodzakelijke administratie: interne formulieren, voorbereiding 
             RIZIV-administratie, voorschriften, zuurstofbehandelingen,…. 
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5.  Competenties 

Kennis: - Gedetailleerde kennis woonzorgdecreet, OCMW wetgeving, 
woonzorgdecreet.  

- Informaticagebruik. 
- Verpleegkundige technieken bejaardenverzorging. 
- Basiskennis psychogeriatrie. 
- Inzicht in omgang met dementerende bejaarden en diens 

belevingswereld. 
- Elementaire kennis medicatiegebruik bij bejaarden. 
- Elementaire kennis van Multi-pathologische ziekte-

toestanden bij bejaarden. 
- Gedetailleerde kennis verzorging van dementerenden. 
- EHBO kennis. 
 

Vaardigheden: - Sociale en communicatieve vaardigheden zoals empathisch en 
assertief omgaan met de bejaarden en diens familieleden. 
- Verzorgd taalgebruik. 
- Leidinggevend vermogen: motiveren van medewerkers, 
prioriteiten kunnen stellen, delegeren van taken, organisatorisch 
en planmatig werken, duidelijke instructies geven, planmatig 
werken. 
- Kunnen omgaan met de gevolgen van ouder worden. 
- Op zelfstandige basis opdrachten correct en tijdig kunnen 
afwerken, maar ook in teamverband kunnen werken met de 
andere disciplines. 
- Sterk observatievermogen. 
- Kunnen inspelen op de individualiteit van de bewoners. 
- Aanleg voor organisatie, contacten leggen en rapportering. 
- Bereid zijn tot weekend-, avond-, en nachtwerk. 
  

Formele vereisten: - Bij aanwerving: 
Diploma dat toegang geeft tot niveau  B 
Geslaagd zijn in een van de volgende basisopleidingen: 
Kaderopleiding of Universitaire opleiding in de verpleegkunde of 
verloskunde, of master in het beleid en management van de 
gezondheidszorg of master in de gezondheidszorg (alle opties 
inbegrepen) of Aanvullend opleiding van minimum 24 uur, 
waarvan het programma werd goedgekeurd door de FOD 
volksgezondheid, aangaande uurroosters, arbeidsduur en 
collectieve arbeidsverhoudingen, welzijn op het werk en beheer 
van een team. 
Slagen in het aanwervingsexamen zoals bepaald in de 
rechtspositieregeling. 
- Bij bevordering: 
Minstens 4 jaar tewerkgesteld zijn in barema B1-B3 + de hier 
bovenvermelde diplomavoorwaarden. 
 

 


