Functiebeschrijving

LANGEMARKPOELKAPELLE

Functiegegevens
Functie:
Periode van - tot:
Graad:
Niveau:
Standplaats:

Teamverantwoordelijke zorg
01/01/2016 BV5
B
Dienst Bewonerszorg

Doel van de functie
Je vormt een team met de teamverantwoordelijke (paramedische) zorg en de coördinator van het dagverzorgingscentrum. Samen
organiseren jullie de werking van de dienst bewonerszorg en het dagverzorgingscentrum.
Gezamenlijke opdrachten:
•Jullie zorgen voor een kwaliteitsvol woon-, zorg- en leefklimaat in de verschillende dienstverleningsvormen. Jullie optimaliseren
waar mogelijk en borgen de resultaten.
•Jullie staan in, elk vanuit zijn expertise, voor de regie en de implementatie van het kwaliteitshandboek.
•Jullie vervullen een brugfunctie tussen de directie en de medewerkers en vice versa.
•Jullie hebben een adviserende rol naar de directie betreffende de inhoudelijke en strategische ontwikkeling van het
woonzorgcentrum.
•Jullie fungeren in tweede lijn als contactpersoon t.a.v. huisartsen, medische en paramedische diensten, andere
gezondheidswerkers en hulpverleners. In eerste instantie zetten jullie verpleegkundigen ertoe aan om deze rol op te nemen.
•Jullie volgen de zorgplannen op en passen ze aan, aan de individuele behoeften van de bewoner/gebruiker. Hierbij werken jullie
steeds multidisciplinair.
•Jullie begeleiden de bewoner/gebruiker en zijn netwerk. Jullie werken hierbij proactief.
Persoonlijke opdrachten:
•Je leidt en begeleidt het team verpleegkundigen (A2) en zorgkundigen van het woonzorgcentrum.
•Je maakt een uurrooster voor de zorgmedewerkers van het woonzorgcentrum.

Plaats in de organisatie
Rapporteert aan / krijgt leiding van : directeur WZC

Beoordelaars
EERSTE BEOORDELAAR

directeur WZC
Vanderhauwaert Matthias

TWEEDE BEOORDELAAR

Algemeen Directeur
De Wandel Sabine
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RESULTAATSGEBIEDEN
1.

BELEIDSMATIGE RESULTAATGEBIEDEN
BELEIDSVOORBEREIDEND WERK EN STRATEGISCHE PLANNING
Dit omvat onder meer volgende taken:
- vertalen van beleidsdoelstellingen naar concrete acties, projecten,..
- beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen in functie van een financieel gezond beleid
-adviseren van beleidsbeslissingen
-laten doorstromen van adviezen naar kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de
dienstverlening
-aanbrengen van nieuwe beleidsitems
-opmaak en opvolging reglementen
-op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de
werking en het gevoerde beleid
-opvolgen van kwaliteitszorg binnen de dienst
-instaan voor budgetbeheer en -controle beleidsorganen
-communiceren over beleidsbeslissingen met collega's, adviesorgaan en doelgroep
-opmaak ontwerpbeslissingen beleidsorganen

2.

COMMUNICATIEVE RESULTAATGEBIEDEN
INFORMEREN VAN MEDEWERKERS EN BELEIDSVERANTWOORDELIJKEN
Dit omvat onder meer volgende taken:
- constructief overleggen en samenwerken met de beleidsverantwoordelijken en andere
verantwoordelijken
- voortgangs- en beleidsgericht rapporteren aan de beleidsverantwoordelijken
- signaleren van disfunctionaliteiten (infrastructuur, werking personeel, ...) aan
beleidsverantwoordelijken en beleidsorganen
- verzekeren van een discrete en effectieve opvolging van gesignaleerde disfunctionaliteiten ervan
- opnemen van de scharnierfunctie tussen beleid en personeel: verzorgen van een optimale top-down
en bottom-up communicatie: rapporteren, aftoetsen van voorstellen,...
- bewaken van een optimale interne communicatie binnen de diverse (sub)diensten
ONTWIKKELEN VAN NETWERKEN
Dit omvat onder meer volgende taken:
-inventariseren van lokale en regionale actoren binnen het werkveld
-stimuleren en begeleiden van overleg tussen actoren
-ontwikkelen van samenwerkingprojecten
-intern overleggen onder meer om zicht te krijgen op projecten en materies collega’s
-intern overleggen met de diensten
-extern overleggen met het lokale werkveld, aanverwante sectoren en de overkoepelende
organisaties
-kennis hebben over het werkveld
-gekend zijn bij actoren
-deelnemen en organiseren van samenwerkingsprojecten
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VERTEGENWOORDIGING VAN DE AFDELING OF DIENST
Dit omvat onder meer volgende taken:
- contacten met belanghebbenden
- deelnemen aan diverse werkgroepen buiten de organisatie
- contacten met collega’s en andere partners
- fungeren, op vlak van de werkdomeinen, als contactpersoon naar inspecties, overheden, allerlei
externe organisaties,...
- bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende overheden,...) in kaart
brengen en onderhouden
- de organisatie en/of dienst vertegenwoordigen in diverse organisaties of op evenementen, fora,...
- telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier afhandelen
- afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen "
3.

DIENSTVERLENENDE RESULTAATGEBIEDEN
FUNGEREN ALS AANSPREEKPUNT VOOR CLIËNTEN OF BURGERS
Dit omvat onder meer volgende taken:
- onthalen, informeren en begeleiden van cliënten of burgers
- geven van informatie
- correct doorverwijzen
- opvang van vragen, problemen en klachten
- actief luisteren naar verschillende betrokkenen
- fungeren als schakel in verschillende relaties
- inspelen op specifieke vragen en noden
- bemiddelend optreden bij conflicten
- afleggen van huisbezoeken indien passend binnen de context

4.

LEIDINGGEVENDE RESULTAATGEBIEDEN
VERZEKEREN VAN EEN GOEDE WERKORGANISATIE
Dit bevat onder meer volgende taken:
- bewaken van de personeelsbezetting in overleg met de betrokken verantwoordelijken
- bewaken van een optimale werkverdeling
- opvolgen van kwaliteitszorg binnen de dienst
- sollicitatiegesprekken voeren met kandidaat-werknemers
- coachen en begeleiden van nieuwe medewerkers
- procedures met betrekking tot personeelsbeleid in praktijk brengen, opvolgen en doen eerbiedigen
(afwezigheid, verlofopname, opleiding, melding ziektes, overuren, veiligheid op hetwerk, ...)
- effectief beoordelingsbeleid
- objectieve en goed gemotiveerde evaluaties en functioneringsgesprekken
- systematische inventarisatie en analyse van de aanwezige competenties
- motiveren en dynamiseren van de medewerkers
- aangepast opleidingsbeleid, opleidingsbudgetten en –programma’s
- overleg organiseren
- waken over een effectieve en efficiënte dienstverlening
- toepassen van het beleid inzake kwaliteitszorg

5.
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OPERATIONALISATIE EN OPTIMALISATIE
Dit omvat onder meer volgende taken:
-kunnen werken met apparatuur
-bedrijfszekerheid verzekeren: bewaking, controle en monitoring van de apparatuur
-support bieden, instrueren, en ondersteunen van de gebruikers
-probleemanalyse en probleemoplossing toepassen bij het opduiken van een probleem
-introductie en implementatie van oplossingen binnen de dienst en/of het bestuur
-evaluatie van de geboden oplossingen

GEDRAGSCOMPETENTIES
1.

BELEIDSMATIGE COMPETENTIES
ADVISEREN
- verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, afsprakennota,
- vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
- houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier
- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten
- betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier
NETWERKEN
- legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie
- neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook buiten de organisatie
- kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus
- zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en
medewerking
- houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten
- doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan

2.

INTERACTIEGERELATEERDE COMPETENTIES
INLEVINGSVERMOGEN
- toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere(n)
- geeft de andere(n) ruimte om een mening naar voor te brengen
- past zijn/haar gedrag aan dat van de andere(n) aan
- toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen
- toont erkenning en respect voor de andere(n)
SAMENWERKEN
- overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
- leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na
- blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang
- helpt anderen
- stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang
- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep
- zoekt mee naar oplossingen bij conflicten
- gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid

3.
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PLANNEN EN ORGANISEREN
- plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten
- stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af
- houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen
- past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen
- plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en
stuurt bij indien nodig
- verzekert continuïteit en behoudt overzicht
BESLUITVAARDIGHEID
- kan snel een doordacht standpunt innemen
- neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit
- kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat
- kan alleen beslissen, zonder overleg met anderen
- informeert alle betrokkenen
- verdedigt een beslissing
4.

LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES
LEIDINGGEVEN
- zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de
medewerkers
- volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties ondermaats
zijn
- staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de medewerkers leeft
- komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers
- stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten
- voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen
- versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team
- leidt het team naar een gezamenlijk resultaat
- past de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie

5.

ZELFSTURENDE COMPETENTIES
INTEGRITEIT
- geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten
- kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar
- wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie
- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie
- houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is
- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid
LOYAAL ZIJN
- voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de eigen rol of opdracht
hierin
- vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten
- toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid
- bouwt mee aan een positief imago van de organisatie
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STRESSBESTENDIGHEID
- blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden
- blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken
- signaleert tijdig overmatige werkbelasting
- blijft kalm en objectief in gespannen situaties
- hervat moed na een tegenslag of teleurstelling
- kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep
6.

TAAKGERICHTE COMPETENTIES
INZET
- werkt met enthousiasme en gedrevenheid
- stelt zich positief op
- staat open voor vragen en taken die op zich afkomen
- gaat ervoor om de taken uit te voeren
- durft verantwoordelijkheid te nemen
KWALITEITSVOL WERKEN
- stelt hoge eisen aan de kwaliteit
- evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen
- stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is
- voorkomt dat er fouten worden gemaakt
FLEXIBILITEIT
- verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen
bereiken
- kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen
- herkent weerstand en gaat hier gepast mee om
- werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af
- toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen

7.

ZELFONTWIKKELING
ZELFONTWIKKELING
- neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
- vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
- staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen sterktes en zwaktes
- werkt met een duidelijk plan aan de verbetering van de eigen prestaties; zet leerpunten om in acties
- kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen
- probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan
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