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Afwijking regeling aanwerving knelpuntfuncties - Goedkeuring
Juridisch kader
Rechtspositieregeling voor de personeelsleden van WZC en lokale dientencentra
Artikel 11 van de Rechtspositieregeling Woonzorgcentrum stelt dat elke vacante betrekking, ongeacht
haar rangindeling, kan worden ingevuld op een van de volgende manieren: een aanwervingsprocedure,
een bevorderingsprocedure, een procedure van interne personeelsmobiliteit, een combinatie van vorige
procedures.

Historiek
Voor sommige specifieke (knelpunt)functies ervaart de personeelsdienst moeilijkheden bij de organisatie
van selectieprocedures waardoor vacatures minder vlot worden ingevuld. Zo haken kandidaten soms
vroegtijdig af omwille van de lange doorlooptijd van de selectieprocedures, en bestaat er bovendien een
verhoogde kans dat er subsidies (RlZlV) worden mislopen als een vacante betrekking niet tijdig wordt
opgenomen. We wensen daarom maatregelen te nemen die een tijdswinst in selectieprocedures
opleveren.
De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 december 2018 gaf goedkeuring om voor de
knelpuntfuncties af te wijken van het minimum aantal externe juryleden in de selectiecommissie.
De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 december 2018 gaf goedkeuring om voor het ganse jaar
2019 een wervingsreserve aan te leggen voor de functies van verpleegkundigen en zorgkundigen.
De raad voor maatschappelijk welz'rjn d.d. 9 januari 2020 gaf goedkeuring om voor het ganse jaar 2020
een wervingsreserve aan te leggen voor de functies van verpleegkundigen en zorgkundigen.

Advies
Gunstig advies werd reeds verleend door de vakorganisaties om de rechtspositieregeling zodoende aan

te passen.

Motivatie
Door het feit dat er voor de knelpuntberoepen binnen Ouderenzorg en andere RIZIV-gefinancierde
functies bijkomende acties nodig zijn om efficiënter in te spelen op de personeelsbehoeften, stelt de
personeelsd ienst het volgende voor:

Voor de knelpuntfuncties gegradueerde verpleegkundige, bachelor verpleegkundige, gebrevetteerd
verpleegkundige en zorgkundige adverteert de personeelsdienst doorlopend via ten minste de website
van OCMW Brecht en de website van de VDAB. De personeelsdienst wenst de processen-verbaal in
www.brecht.be

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. O3 33011 20

bijlage met het selectieprogramma en de bijkomende voonruaarden te laten goedkeuren zonder concrete
personeelsaanvraag. Op basis van deze processen-verbaalwillen we wervingsreserves kunnen
aanleggen van zodra we inschrijvingen van sollicitanten ontvangen.
De bedoeling is om in 2021 het ganse jaar door, naar analogie van 2019 en 2020, ad hoc examens te
kunnen organiseren voor deze knelpuntfuncties zodat kandidaten minder geneigd zijn om af te haken.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt venvezen naar de geluidsopname van 15.21 minuten tot 17.40
minuten.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1
De raad gaat ermee akkoord om het ganse jaar door een wervingsreserve aan te leggen voor de functies
van verpleegkundigen en zorgkundigen vanaf 1 januari 2021.

Artikel2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en directeur WZC.
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