
 

Functiebeschrijving: animator A1/bachelor (m/v/x) 

 
 

Goedgekeurd in het secretarisbesluit van 5 mei 2014  1 

Consulent zorg (m/v/x) 

 

Animator A1/bachelor (m/v/x) 

 

Meewerken aan de uitbouw van de animatie en reactivatie. Hierdoor draagt 
u bij tot de optimalisatie van het globale woon- en leefklimaat, rekening 
houdende met de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen 
van de bewoner in de totale omgeving. 

 

Het OCMW Gent is opgedeeld in 4 departementen. Elk departement 
bestaat uit een aantal afdelingen en/of diensten en wordt geleid door een 
departementshoofd. Dit departementshoofd wordt bijgestaan door een 
aantal directeurs en/of stafmedewerkers.  

U werkt binnen het departement Ouderenzorg. 

U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende.  

U geeft geen leiding. 

 

Kernopdrachten  

U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten. 

 u detecteert de integrale behoeften met als doel een totaalbeeld te 
krijgen van de bewoner. Dit houdt onder meer in dat u: 

- aan de hand van het welzijnsformulier een gesprek voert met de 
bewoner 

- nieuwe noden en behoeften signaleert naar het animatie- en 
reactivatieteam 

 u organiseert en begeleidt activiteiten met als doel een zinvolle invulling 
te geven aan het dagdagelijkse leven van de bewoner, geënt op het 
levenspatroon van de bewoner. Dit houdt onder meer in dat u: 

- activiteiten organiseert volgens de doelstellingen geformuleerd in 
het jaarplan 

- activiteiten inricht (organiseren, plannen, evalueren) 

- aandacht hebt voor speciale gebeurtenissen 
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 u oefent een voorbeeldfunctie uit inzake animatieve grondhouding met 
als doel een geïntegreerde zorgverlening te verstrekken. Dit houdt 
onder meer in dat u: 

- de animatieve grondhouding promoot en uitdraagt naar elk 
personeelslid 

- bijdraagt aan de multidisciplinaire bespreking van de bewoner 

 u gaat emancipatorisch om met alle doelgroepen binnen de 
voorziening en hun relationele omgeving met als doel de eigenwaarde 
van de bewoner te behouden en te erkennen. Dit houdt onder meer in 
dat u activiteiten op maat aanbiedt na overleg met de doelgroep en de 
bewoner 

 u werkt samen met vrijwilligers, externe organisaties en 
ouderenvoorzieningen met als doel een brugfunctie naar de 
buitenwereld te creëren. Dit houdt onder meer in dat u: 

- de bewoners stimuleert en begeleidt tot participatie aan activiteiten 
van externe organisaties 

- de vrijwilligers ondersteunt en begeleidt 

- stagiairs begeleidt 

 u functioneert als volwaardig lid van het animatie- en reactivatieteam. 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- de coördinator animatie en reactivatie A1/bachelor adviseert in 
verband met activiteiten, vorming voor het team, personeelsleden 
en vrijwilligers 

- bijdraagt aan de werking van het team vanuit de eigen 
deskundigheid 

- een open communicatie nastreeft binnen het animatie- en 
reactivatieteam 

 u verricht administratieve taken met als doel de continuïteit van de 
totaalzorg te bevorderen. Dit houdt onder meer in dat u: 

- relevante gegevens doorgeeft via het samenwerkingsdossier 

- het welzijnsformulier opmaakt en opvolgt 

- de animatie- en reactivatie-activiteiten registreert 
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Aanvullende opdrachten 

Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u één of meer van volgende 
aanvullende opdrachten. 

 u respecteert de privacy van de bewoner, familie, enz. U gaat hierbij 
vertrouwelijk om met de verkregen informatie 

 u werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek 

 u staat in voor de ondersteuning van het verplegend en verzorgend 
personeel bij de dagelijkse verzorging 

 u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega's om 
tot een positieve werksfeer te komen. U benadert behoeften, tekorten 
en problemen rondom de werking van uw dienst/departement proactief 
en stelt mogelijke oplossingen voor 

 u volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk 

 u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde 
goederen, materiaal en materieel 

 u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter 
beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld kantoormateriaal, 
werkmateriaal, een dienstvoertuig, machines, gereedschap, enz.). U 
meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal 
tijdig aan 
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Afhankelijk van de dienst waar u werkt, onderhoudt u contacten met: 

 

Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving 

 

intern rechtstreeks 
leidinggevende(n) 

ontvangen van instructies, 
werkoverleg, informatie-
uitwisseling, rapportering 

 collega’s  dagelijkse samenwerking, 
intensief en multidisciplinair 

werkoverleg, informatie-
uitwisseling  

 medewerkers diverse 
OCMW-diensten 

informatie-uitwisseling, 
functionele samenwerking 

 bewoners dagelijks werken met 

 vrijwilligers stimuleren, samenwerken, 
informatie-uitwisseling  

extern stagiairs stimuleren, samenwerken, 
doorgeven van kennis, 
ervaring en informatie 

 familie, mantelzorgers samenwerking, informatie-
uitwisseling  

 collega’s uit andere 
OCMW-woonzorgcentra 

onderhouden van contacten, 
overleg, collegiale en 

professionele samenwerking 

 externe organisaties samenwerking 

 

 

Organisatiecompetenties 

 klantgericht handelen 

 efficiënt werken 

 resultaatgericht werken 

 

Vastgelegde competenties 

 samenwerken 

 zich empathisch opstellen 

 stressbestendig optreden 

 organiseren 

 zich flexibel opstellen 
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Overige competenties 

De opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een 
evaluatieperiode of bij een selectieprocedure worden gewijzigd of 
aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW 
Gent 

 assertief handelen 

 bemiddelen 

 rapporteren 

 omgevingsbewust handelen 

 probleemoplossend werken 

 net en ordelijk werken 

 technische vaardigheden beheersen 

 

BV1 BV2 BV3 

 

 

 u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het 
arbeidsreglement en indien nodig bent u bereid om buiten de normale 
werktijden te presteren 

 u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en 
werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan 
wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de 
dienst en het departement waar u bent tewerkgesteld 

 u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door 
uw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te 
verrichten conform de regeling die is opgenomen in de betreffende 
circulaire en er kan u gevraagd worden om op verschillende 
tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent te werken 

 u bent bereid zich aan te passen aan flexibele werkuren in functie van 
de bewonersgerichte activiteiten 

 u werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisen 
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