
 

INFOBUNDEL GEGRADUEERDE ANIMATIE (BV1-BV2-BV3) 
 
Wat de job inhoudt 
Je coördineert het team animatie binnen de woonzorgcentra. Je biedt de bewoners van het woonzorgcentrum een 
zinvolle dagbesteding aan en zorgt ervoor dat de bewoners zich gewaardeerd voelen in een aangename woon- en 
leefsfeer. 
 
Wie we zoeken   
Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden: 
 Op woensdag 19 december 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief 

de taalwetgeving):  
 Voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland 
 Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de 

Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 van onberispelijk gedrag 
 de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek). 

 Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan de kandidaten moeten voldoen: 
Op de uiterste inschrijvingsdatum: 
Houder zijn van een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één  
cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs afgestemd op de functie van animatie 
 
 

 Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: 
a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke  

interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van 
de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. 

b) Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of  
geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. 

 
Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen. 
In totaal dient men gemiddeld 60 procent van de punten te behalen. 

 
Wat we bieden 
 aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en 
 hospitalisatieverzekering  
 aangepaste vorming en een functionele loopbaan 
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
 interessante verlofregeling 

 
 Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke 
 anciënniteit worden gevalideerd. 
 
 
 
 
 
 



 

Er wordt een reserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de 
geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de 
eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld. 
 
 
Algemene bepalingen  
Als je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).  
De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van 
het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd 
bedraagt maximaal 2 jaar.  
Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats. 
Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het 
personeelslid:  
1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn; 
2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie. 

 
Als je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.  
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Bij gunstige evaluatie krijg je een contract van onbepaalde duur 
aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).  
 
 
Interesse? 
Alleen de kandidaturen die ten laatste op woensdag 19 december 2018 bij het OCMW Sint-Niklaas toekomen 
worden aanvaard.  
De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend.  
De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door bij het OCMW ter beschikking gestelde formulier en 
moet vergezeld zijn van je curriculum vitae, motivatiebrief en kopie diploma. 
 
Bezorg ten laatste op woensdag 19 december 2018 je motivatiebrief, het inschrijvingsformulier, CV  en  
kopie diploma aan de heer Kris Van Der Coelden, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te  
9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 
 
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst HR - team selectie, T 03 778 60 52. 
 
 
 

 
 

 
 

Het OCMW en het Zorgpunt Waasland vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, 
geslacht, seksuele voorkeur of afkomst. 

 

  



 

 
 

   Functiebeschrijving  
                     gegradueerde animatie  
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: gegradueerde animatie 
FUNCTIEFAMILIE: zorg  
CLUSTER: woonzorgnetwerk 
AFDELING: woonzorgcentra 
DIENST/TEAM:  
WEDDENSCHAAL: BV1-BV2-BV3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): dagelijks verantwoordelijke 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): directeur woonzorgcentra 
 
3. TAKEN   

 
3.1 Begeleiden en ondersteunen van bewoners. 

1. In functie van het levensverhaal van de bewoner zijn individuele  noden en behoeften inventariseren. 
Hierbij wordt rekening gehouden met zijn mogelijkheden en beperktheden. Registratie hiervan 
gebeurt in het zorgdossier. 

2. Aanbieden van een zinvolle dagbesteding die aansluit bij de levensloop en behoeften.  
3. Het aanbod van middelen afstemmen op de bewoner via een vaste frequentie van planning. 
4. Aanbieden van groepsactiviteiten, doelgroepactiviteiten en individuele activiteiten. Dit in functie van 

behoud van zijn mogelijkheden en rekening houdend met voorkeuren en wensen. 
5. Begeleiden van de bewoner in zijn psychosociale behoeften. 
6. Initiatief nemen en organiseren van activiteiten op maat van bewoner en aansluitend bij zijn 

levensverhaal. 
7. Bevorderen van de inspraak van bewoners tot zinvolle participatie (gebruikersraad, …) 
8. Er over waken dat alle bewoners aan bod kunnen komen met aandacht voor een zinvolle 

dagbesteding. Dit met specifieke aandacht voor een individuele benadering en de zwaar 
zorgbehoevenden. 

9. Meewerken aan comfortzorg.  
10. Participatie aan een palliatieve zorgcultuur.   
11. Samenwerken met de referentieverpleegkundige dementie in het kader van leefgroepwerking en 

familieparticipatie.  
12. Samenwerking met coördinator vrijwilligerswerking. 

 
 
3.2 Ondersteunen van medewerkers. 

1. Werken aan een animatieve grondhouding bij elke medewerker in samenspraak met het zorgteam. 
2. Betrekken van de medewerkers en aanreiken van methodieken ter ondersteuning van hun omgang 

met bewoners. 
3. Op een constructieve wijze mee participeren aan de overkoepelende activiteiten. 
4. Vanuit de kennis van het levensverhaal de medewerkers betrekken in een zinvolle dagbesteding voor 

bewoners. 
5. De gegradueerde animator coördineert het activiteitenaanbod en de animatieplanningen en overlegt 

hierover met de deskundige animatie en leefgroepwerkers. 



 

 
3.3 Organiserende en uitvoerende taken. 

1. De gegradueerde animatie moet op een methodische manier werken en kunnen verantwoorden welke 
initiatieven op het vlak van animatie genomen worden. (Agendabeheer, animatieplanning, jaarplan, 
zorgdossier, draaiboek animatie,…) 

2. Jaarlijkse evaluatie (denkdag,..) van de strategische en operationele doelstellingen. 
3. Uitwerken van een gedifferentieerd aanbod op maat. Uitwerken van een activiteitenaanbod (opstellen 

van een jaarplanning en een individuele planning per bewoner). 
4. Begeleiden en uitvoeren van het animatieaanbod. 
5. Aanbieden en evalueren van groeps-, doelgroep- en individuele activiteiten. 
6. Overleg en samenwerking met het zorgteam.  
7. Afstemming van de animatiekalender met de ergotherapeut, referentieverpleegkundige dementie en 

de leefgroepwerkers.  
8. Samenwerken en onderhouden van contacten met socio-culturele organisaties / sociale netwerken en 

scholen. Dit in het kader van een “open huis” werking. 
9. Respecteren, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers. 
10. Ondersteunen van en meewerken aan kwaliteitsverbeteringprojecten. 
11. Werken aan eigen deskundigheidsontwikkeling onder meer door opvolging en implementatie en 

ontwikkelingen op vlak van animatie en welzijn in het WZC. 
12. Voorbereiding en participatie aan het maaltijdgebeuren. Vanuit de eigen expertise hulp bieden bij het 

maaltijdgebeuren.  
13. Meewerken aan organisatie bij feestmaaltijden en bijzondere gelegenheden. 

 
3.4 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo 
bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte 
en efficiënte werking van de dienst. 

 
 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

1. Algemene kennis van agogische vaardigheden.  
2. Basiskennis informaticatoepassingen. 
3. Kennis van het animatiedecreet. 
4. Basiskennis ouderenzorg. 
5. Basiskennis coachingstechnieken 
6. Communicatievaardigheden 

 
4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of 
conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 1) 

Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren. 
 
 



 

3. KLANTGERICHT  ZIJN (niveau 2) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten (collega’s, andere diensten binnen 
de organisatie, …) en externe klanten (burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, …) en inspelen op 
hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 

 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 

 
1. ORGANISATATIEBEWUST ZIJN  (niveau 2) 

Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere 
onderdelen van de organisatie. 

 
2. ZICH KUNNEN INLEVEN (niveau 3) 

Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en 
wensen van anderen. 

 
3. FLEXIBEL ZIJN (niveau 2) 

Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met het 
oog op het bereiken van een bepaald doel. 
 

4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
  

1. MONDELING COMMUNICEREN (niveau 2) 
Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze 
begrijpt. 

 
2. CREATIEF ZIJN (niveau 1) 

Originele en vernieuwende oplossingen en voorstellen formuleren. 
 
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 
 
4. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 2) 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en 
de afspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

SALARISSCHAAL EN FUNCTIONELE LOOPBAAN 
 
Functionele loopbaan:  BV1-BV2-BV3 
 
BV1: aanvangsschaal 
BV2: van schaal BV1 naar schaal BV2 na 4 jaar schaalanciënniteit in BV1 en gunstig  
        evaluatieresultaat. 
BV3: van schaal BV2 naar schaal BV3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in    
        BV1 en BV2 en een gunstig evaluatieresultaat. 

 
Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kan voor max. 12 jaren als geldelijke 
anciënniteit worden gevalideerd. 
 

EXTRA INFO IN VERBAND MET DE RESERVE 
Na elke selectie kan er een reserve voor de betreffende functie of graad worden aangelegd voor de duur van 
drie jaar. 
De geldigheidsduur is verlengbaar, maximum met twee jaar. 
De geldigheidsduur van de reserve vangt aan op de datum van de vaststelling van de reserve door de 
aanstellende overheid, in de eerst mogelijke zitting na afsluiten van het proces-verbaal.  
Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de 
reserve opgenomen. Bij een vergelijkende selectieprocedure worden de kandidaten in de reserve gerangschikt 
in volgorde van hun resultaat. 

 
De aanstellende overheid kan steeds beslissen tot het organiseren van een nieuwe reserve doch er kan niet uit 
de nieuwe reserve worden gerekruteerd zolang er voor dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen 
zijn in een daarvoor nog geldige reserve.  
 
Na een vergelijkende selectie wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de reserve het eerst 
geraadpleegd om de vacature te vervullen. 
 
Een schriftelijk geraadpleegde kandidaat kan tweemaal een aangeboden betrekking voor een 
statutaire/contractuele functie, met een regime (vol- of deeltijds) zoals in de oorspronkelijke wervingssoproep 
werd omschreven, schriftelijk weigeren zonder zijn plaats in de reserve te verliezen, op voorwaarde dat hij zijn 
kandidatuur naar aanleiding van de weigering binnen de vastgestelde termijn bevestigt.  
 
Bij een derde weigering van een aangeboden betrekking voor een statutaire/contractuele functie,  
wordt de kandidaat automatisch uit de reserve geschrapt. Hij wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
 
Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats op de reserve voor de volledige duur ervan, tenzij 
ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien. 
  



 

 
 
WIJ STAAN OPEN VOOR PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 

Samen met je kandidatuur stuur je ons als bijlage een kopie van erkenning en welke redelijke 
aanpassingen volgens je nodig zijn. Het OCMW zal op haar beurt, op basis van je aanvraag, 
onderzoeken welke redelijke aanpassingen kunnen doorgevoerd worden. 
Indien je je in een van onderstaande situaties bevindt, gelieve dit aan te kruisen. 

 
 Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het 

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 
 

 Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met 
een handicap; 

 
 Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 

integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet 
van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 
 

 Je bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een 
Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en 
fiscale voordelen; 

 
 Je bent slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kan een bewijs voorleggen van 

een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, uitgereikt door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door zijn rechtsopvolger de Administratieve 
Gezondheidsdienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector; 

 
 Je hoogste getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.  

  



 

 
 

 
 

Ondergetekende solliciteert voor de functie van: 
GEGRADUEERDE ANIMATIE (BV1-BV2-BV3)  

Voor aanstelling in voltijds/deeltijds contractueel/statutair dienstverband. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Aanwervingsvoorwaarden: 
- Je bent houder van een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs 

afgestemd op de functie van animatie. 
- Slagen voor de selectieprocedure 
- Van onberispelijk gedrag 
- De burgerlijke en politieke rechten genieten 
- Lichamelijk geschikt zijn voor de functie (geneeskundig onderzoek)  
- Voor statutaire functie : je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

(EER) of van Zwitserland 
- Voor contractuele functie : tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt 

toegelaten of leerplichtig zijn in België 
Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit 
worden gevalideerd. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

Naam ........................................................................................................................................................................... …… 
 

Voornaam:.................................................................................................................................................................. ……… 
 

Straat:  ............................................................................................................................... ……….Nr. ........................ ……… 
 

Postnummer: …………………Woonplaats:  ......................................................................................................... ……… 
 

Telefoonnummer/GSM:……………………………….…………………………………………………………………………..…… 
 

Rijksregisternummer:   .......................................................................................................................................... ……… 
 

Rijbewijs: neen /  ja: A  B  C  D  E  
 

           E-mail:  ....................................................................................................................................................  
 

Toestemming om communicatie via mail: duid aan:   JA: ………………………………………………NEEN 
 
Vacature vernomen via: ……………………………………………………….. 
Wil je weten hoe de stad/OCMW omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier: een curriculum vitae, motivatiebrief en kopie diploma 
   (handtekening en datum) 
 

.................................... 
 

 

Dit formulier moet ten laatste op woensdag 19 december 2018 geregistreerd worden op het secretariaat van het OCMW of 
geef het vóór 16 uur af aan de dienst personeel of het secretariaat van het OCMW. 

Of je kan het opsturen naar : 
de heer Kris Van Der Coelden, voorzitter, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas.  

of verzenden per mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 


