
                            

 

 

 

 

Poetshulp aan huis 

E1-E3 - m/v/x   

 

 

Het OCMW Eeklo legt een wervingsreserve aan voor de functie van poetshulp aan huis . 

Inhoud 
1. Functiebeschrijving .......................................................................................................................... 2 

2. Uurrooster ........................................................................................................................................ 2 

3. Salaris .............................................................................................................................................. 3 

4. Indiensttreding ................................................................................................................................. 4 

5. Voorwaarden om deel te nemen ..................................................................................................... 4 

6. Inhoud en verloop de selectieproeven ............................................................................................ 4 

7. Wervingsreserve .............................................................................................................................. 5 

8. Hoe solliciteren? .............................................................................................................................. 5 

 

 



1. Functiebeschrijving 
Poetshulp 

1/ Identificatiegegevens: 

Functietitel :   Poetshulp 

Dienst :   Thuiszorg 

Niveau:   E 

Rang:   E1-E3 

2/ Plaats in het organogram : 

Rapporteert aan / krijgt leiding van:  verantwoordelijken thuiszorg 

3/ Doel van de functie : 

Het verrichten van de dagelijkse schoonmaak van de woning bij cliënten met een verminderd 

zelfzorgvermogen.  Deze hulp moet de cliënt in staat stellen het gezinsleven in stand te houden, of de 

zorgbehoevende cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

4/ Resultaatsgebieden : 

• Opnemen van taken en verantwoordelijkheden inzake het poetsen zoals 
o Het gewone wekelijkse onderhoud van de voornaamste leefruimten en van de 

onmiddellijke buitenruimte van het huis (terras, balkon…). 
o Het verrichten van periodieke poetstaken (oa. dampkap ontvetten, koelkast uitwassen…). 
o Het sporadisch verrichten van licht huishoudelijk werk (was, strijk …). 

  

• Opnemen van taken en verantwoordelijkheden inzake de kwaliteit en dienstverlening (in 
heel ruime zin) zoals 

o Signaleren van problemen met betrekking tot de werking en voorstellen tot verbetering 
formuleren aan de verantwoordelijken thuiszorg. 

o De zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren. 
o De veiligheid van de cliënt thuis bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen. 
o Het doorbreken van de eenzaamheid van de cliënt, o.a. door luisteren, een opbeurend 

gesprekje… 
o Klachten en informatie opvangen en verhelpen, en eventueel de cliënt doorverwijzen naar 

de verantwoordelijken thuiszorg. 
 

• Opnemen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de administratie zoals 
o Invullen van de prestatiebladen, diverse lijsten en formulieren… 
o Afspraken maken m.b.t. het werkrooster, de vakantieregeling, ... 

  

• Opnemen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de teamwerking zoals 
o Vervangingen opnemen bij verlof van collega’s. 
o Werkoverleg bijwonen en er actief aan participeren. 
o Via diverse communicatiekanalen de collega poetshulp en de verantwoordelijken op de 

hoogte houden van de zorgsituatie bij de cliënt. 
o Volgen van bijscholingen. 

 

5/ Competenties : 

 



5a/ Gedragscompetenties : 

• Samenwerken: bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 

U werkt constructief mee in het team. U stelt zich loyaal en betrokken op. 

• Klantgerichtheid: reactieve klantgerichtheid 

U reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne klanten of burgers 

• Integriteit: regels respecteren 

U handelt correct en respecteert de regels 

• Organisatiebetrokkenheid: zich inzetten 

U zet zich in. U bent loyaal ten opzichte van en identificeert zich met de organisatie. 

• Taakuitvoering en werkorganisatie: zelfstandig werken 

U voert zelfstandig taken uit. 

• Initiatief en proactiviteit: initiatief nemen 

U neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen uw takendomein (reactief). 

• Informatieverwerking: informatie begrijpen 

U begrijpt instructies, procedures en gegevens. U kan omgaan met onvolledige of 

tegenstrijdige informatie en schat correct de eigen kennis in. 

• Kwaliteitsgerichtheid: de eigen kwaliteit bewaken 

U bewaakt de kwaliteit van het eigen werk. 

• Veranderingsgerichtheid: open staan voor verandering 

U staat open voor verandering. 

• Flexibiliteit: planning/aanpak aanpassen 

U past uw planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

 

5b/ De voornaamste vaktechnische competenties 

- Kennis van de poetsproducten, schoonmaaktoestellen en hun werking en 

schoonmaaktechnieken. 

- Basiskennis fysische kenmerken ziektebeelden. 

- Kennis EHBO. 

2. Uurrooster 
Wekelijkse arbeidsduur: 38 uur. 
 

Dagen Voormiddag Namiddag Totaal uren 

Maandag 
8u of 8u30 16u30 of 17u00 8u 

Dinsdag 
8u of 8u30 16u30 of 17u00 8u 

Woensdag 
8u of 8u30 16u30 of 17u00 8u 

Donderdag 
8u of 8u30 16u30 of 17u00 8u 

Vrijdag 
8u of 8u30 16u30 of 17u00 8u 

Zaterdag 
- 

- 
- 

Zondag 
- 

- 
- 

Totaal   40u 



3. Salaris 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal E1-E3. 

Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten 

die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de 

vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Om je een concreet beeld te geven van het bruto 

aanvangsloon, in de loonschaal E1, vind je hieronder een aantal loonsimulaties op maandbasis: 

Bruto aanvangsloon op maandbasis met 0 jaar ervaring: 2.268,21 euro 

Bruto aanvangsloon op maandbasis met 6 jaar ervaring: 2.318,21 euro 

Bruto aanvangsloon op maandbasis met 12 jaar ervaring: 2.376,54 euro 

Extra legale voordelen 
• Maaltijdcheques van 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt. 

• Uitgebreide hospitalisatieverzekering. 

• Ecocheques. 

• Tweede pensioenpijler als contractueel personeelslid: 3%. 

• Fietsvergoeding aan 0,27 euro per km. 

• Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer. 

• Mogelijkheid tot fietsleasing. 

• Diverse kortingen via de Pluspas. 

• Financiële tussenkomsten via GSD-V. 

• De nodige opleidingsmogelijkheden. 

• Vakantie: 26 dagen op jaarbasis (bij voltijdse tewerkstelling). 

4. Indiensttreding 
 

Als je aangesteld wordt, maar wegens een opzeggingstermijn bij je huidige werkgever niet onmiddellijk 
in dienst kan treden, stelt de aanstellende overheid de uiterlijke datum van indiensttreding vast.   

5. Voorwaarden om deel te nemen 
Om toegelaten te worden tot een functie bij het stadsbestuur moet je:  

• Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie waarvoor je 

solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop 

een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

• De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

• Bij indiensttreding 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. 

Aanwervingsvoorwaarden 
Er zijn geen specifieke aanwervingsvoorwaarden voor deze functie. 

6. Inhoud en verloop de selectieproeven 
De selectieproeven bestaan uit een praktische proef en mondelinge proef. Om te slagen dienen de 

kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef of in ieder gedeelte van een proef zo 

deze uit meerdere examengedeelten bestaat en minstens 60% van de punten in het totaal. 



Data 
De praktische proef en mondelinge proef zullen doorgaan op donderdag 27 april 2023. 

Praktische proef 
a) Toetsing van de kennis van materiaal, 

producten en regels inzake veiligheid op het werk 

(20p.) 

b) Work-sample proef: de kandidaat wordt 

geconfronteerd met één of meerdere praktische 

werkopdrachten, relevant voor de functie. Hierbij 

wordt gepeild naar de handigheid, de kwaliteit 

van het werk en de lichamelijke geschiktheid 

(40p.) 

 

60 p. 

(min. 30 p. vereist) 

 

Mondelinge proef 
Via interview, tests en/of andere technieken 

wordt de overeenstemming van het profiel van de 

kandidaat met de specifieke vereisten van de 

functie getoetst alsook de motivatie van de 

kandidaat en de interesse voor het werkterrein. 

 

40 p. 

(min. 20 p. vereist) 

Vanaf 50 kandidaten wordt een preselectie toegepast. 

Deze preselectie bestaat uit een beperkt schriftelijk gedeelte of een andere op de functie afgestemde 

selectietechniek afgenomen door de aangestelde selectiecommissie. De preselectie is eliminerend in 

die zin dat enkel de 25 best gerangschikte kandidaten uit de uitslag van de preselectie worden 

toegelaten tot het eerste deel van de eigenlijke selectieprocedure. Het resultaat van de preselectie wordt 

niet meegeteld bij de resultaten van de eigenlijke selectieprocedure. 

7. Wervingsreserve 
Alle geslaagde kandidaten worden in de reserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde 

resultaat. Deze reserve is enkel geldig voor de functie van poetshulp aan huis. De geldigheidsduur van 

een reserve bedraagt 3 jaar en is met maximum 1 jaar verlengbaar. Je kan tweemaal een aangeboden 

betrekking weigeren zonder jouw plaats in de reserve te verliezen. Bij een derde weigering van een 

aangeboden betrekking word je automatisch in de reserve geschrapt. Je wordt van deze schrapping op 

de hoogte gebracht. 

8. Hoe solliciteren? 
Bezorg ons je volgende documenten: 

• Motivatiebrief 

• CV met (pas)foto 

• Recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan drie maand) 

Dit kan via volgende kanalen: 

• Digitaal via www.eeklo.be/vacatures 

• Per e-mail naar jobs@probis.be 

• Per post naar Probis Group, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem  

http://www.eeklo.be/vacatures
mailto:jobs@probis.be


Alle gevraagde documenten dienen ingeleverd te zijn ten laatste op 10 april 2023 om 9u. Indien je 

kandidatuur onvolledig is na die datum, zal die als ongeldig worden beschouwd. De datum van je mail 

of de datum van de poststempel gelden als bewijs.  


