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HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
 

Functie:   Hoofdverpleegkundige 

Schaal (WGK-Vlaanderen):     22, 23 en 24  

Te begeven via:  Bevordering/Werving 

 
Groen = Dit document werd getoetst aan het functieprofiel van ‘Hoofdverpleegkundige thuisverpleging’(code 6420) van het Instituut 

Functieclassificatie – Institut 

de Classification de fonctions  (IF-IC 2009)  

 

1) Omschrijving van de functie: 
 

De hoofdverpleegkundige staat aan het hoofd van een afdeling. Hij/zij geeft leiding aan de adjunct-

hoofdverpleegkundige, desgevallend aan de verpleegpermanentie, aan het verpleegkundig, verzorgend personeel 

en werkt nauw samen met de administratief bediende en de interieurverzorgster. De hoofdverpleegkundige is 

verantwoordelijk voor het goed operationeel functioneren van zijn/haar afdeling, die instaat voor de verpleging 

van patiënten aan huis teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. 

 

2) Plaats in de organisatie: 

 
De hoofdverpleegkundige hangt hiërarchisch af van de verpleegkundig-paramedisch directeur. Voor de 

zorginhoudelijke aspecten krijgt hij/zij ondersteuning, begeleiding en, bij delegatie, sturing van de DNB-coach. 

Voor personeels- en organisatorische aspecten krijgt de hoofdverpleegkundige ondersteuning, begeleiding en, 

bij delegatie door de personeelsdirecteur, sturing van de P&O-coach. De hoofdverpleegkundige én adjunct-

hoofdverpleegkundige rapporteren samen periodiek via het afdelingsVAL de werking van hun afdeling aan hun 

leidinggevenden. 

 

 

3) Taak-inhoud: 
 

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor het operationeel functioneren van zijn haar afdeling en dus 

voor het bereiken van de afdelingsdoelstellingen. Hiervoor wordt hij/zij ondersteund door de adjunct-

hoofdverpleegkundige waarbij een zeer intens samenwerkingsverband de ruggegraat is van de afdelingsleiding. 

Drie belangrijke pijlers worden weerhouden :  

- Kwaliteit van zorg : primair en secundair.  

- Performantie 

- Medewerkers. 

De afdelingsdoelstellingen zijn dus altijd afgeleiden van ‘het bereiken van een zo hoog mogelijke (primaire en 

secundaire) kwaliteit, tegen een zo hoog mogelijke performantie en dit dankzij de betrokkenheid en tevredenheid 

van de medewerkers. 

De taak-inhoud kan bijgevolg dan ook opgedeeld worden in 7 deeldomeinen (gebaseerd op KB 13 juli 2006- Koninklijk 

besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus1987, voor wat de functie van 

hoofdverpleegkundige betreft):  

1. Organisatie van de verpleegkundige zorg en ondersteunende activiteiten. 

2. Personeelsbeleid. 

3. Budget-en middelenbeheer. 

4. Vorming. 

5. Integrale kwaliteitszorg. 

6. Communicatie, overleg en participatie. 

7. Beleidsbepaling.  

 

1. Organisatie van de verpleegkundige zorg en ondersteunende activiteiten :  

 

Hij /zij  :  

 coördineert, bewaakt  en superviseert binnen de afdeling de directe toepassing van het verpleegproces, 

de protocols en procedures, de verpleegkundig-technische handelingen en dit in overeenstemming met  

verpleegvisie van de organisatie en (afdelings)beleidsplannen.  
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 bewaakt de primaire en secundaire kwaliteit van de geboden zorg door de medewerker. Hij/zij 

bespreekt met de medewerkers oa de toestand van de patiënten en eventuele problemen. 

 Staat in voor het (mee helpen) opstellen van de zorgplannen. 

 treedt begeleidend, ondersteunend, adviserend en directief op in de afdeling. 

 coördineert veranderingsprocessen met zin voor creativiteit en innovatie. 

 streeft een maximale aanwezigheid na op de afdeling, in samen- en afspraak met zijn/haar adjunct-

hoofdverpleegkundige. 

 bewaakt evenwicht van ‘score en aanbod’ door aangereikte indicatoren : rendement, … 

 stelt werkplanningen op en kan op een adequate manier desgevallend interfereren. 

 begeleidt vpk/zorgkundige periodiek (minimaal 1x/jaar/medewerker) of op indicatie op ronde  met als 

doel :  

o opvolgen en kennen van de patiënten vanuit zorgcontacten. 

o voorbereiding van een functionerings- of evaluatiegesprek met als focus ‘de medewerker’:  

 zicht op primaire en secundaire kwaliteit van geleverde zorg door de medewerker. 

 aanvullend :‘inzicht’ blijven houden in (organisatie van ) rondes en desgevallend 

bijsturen.  

 voert verpleegconsulten uit met als doel een kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg te initiëren. 

o Verpleegt en verzorgt de patiënten volgens de voorschriften van de arts en geldende 

procedures. 

o Maakt met de patiënt en familie afspraken mbt bezoeken en geeft hen uitleg over de 

behandeling. 

 Bespreekt –indien nodig- de dossiers van de patiënten met de arts en/of  de medewerkers. 

 coördineert, bewaakt en superviseert de EVD-applicatie :  

o Verwerken van de verzoeken en observaties 

o Fiattering van berichten 

 organiseert en superviseert adequaat de briefings- en patiëntenbesprekingen door ‘11-12’ inhoudelijk 

voor te bereiden en te begeleiden. 

 ondersteunt, begeleidt en/of stuurt de referentieverpleegkundigen aan. 

 coacht en faciliteert diverse projecten ( dokters- en ziekenhuisproject, …) 

 biedt ondersteuning mbt directe patiënten- en familiecontacten op de afdeling. 

 biedt ondersteuning mbt de administratie op de afdeling ( patiëntengegevens beschikbaar stellen, mails, 

post , weekbrief,…). 

 speelt in op onvoorspelbaarheden (onverwachte oproepen, …) en doet afwisselend met adjunct-

hoofdverpleegkundige wachtdienst (= permanentie voor de verpleeg- en zorgkundigen). 

 krijgt ondersteuning, begeleiding en richtlijnen   

o van de P&O-coach voor wat betreft organisatorische aspecten 

o van de DNB-coach voor wat betreft zorginhoudelijke aspecten 

en dit in overeenstemming met de wetgeving, visie en beleidsplannen van de organisatie. 

 

 

2. Personeelsbeleid 

 

Hij/zij :  

 bepaalt het afdelingsbeleid, in nauwe samenwerking met de adjunct-hoofdverpleegkundige, in 

overeenstemming met de wetgeving, arbeidsreglement,  missie , visie en beleidsplannen van de 

organisatie. De eigen verantwoordelijkheid voor de goede werking van de afdeling staat hierbij centraal. 

Afdelingsoverstijgende thema’s worden overlegd met de directe leidinggevende en/of DNB-P&O-

coach(es). 

 stimuleert en creëert een actieve betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers van de afdeling, 

als belangrijk fundament voor het bereiken van de (afdelings)doelstellingen. 

 kan de verschillende leiderschapsstijlen effectief en flexibel toepassen. Hij/zij beheerst het evenwicht 

tussen coachende en managementvaardigheden. Hij/zij stuurt en motiveert de medewerkers door het 

maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische regels. 

 heeft een actieve rol en medezeggenschap mbt de functiekwalificaties binnen zijn/haar afdeling : 

detectie, werving, selectie, mozaïekscreening, loopbaanontwikkeling,…in nauwe samenwerking met 

dienst HRM. 

 is verantwoordelijk voor een adequaat onthaal, introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers. 
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 ondersteunt de professionele ontwikkeling van elke medewerker, in samenwerking met DNB-P&O-

coach en dienst HRM. Hij/zij kan hierbij, desgevallend, afdelingsoverschrijdend denken. 

 heeft minstens éénmaal per jaar een formeel functioneringsgesprek met iedere medewerker van de 

afdeling. 

 heeft de verantwoordelijkheid voor het evalueren van verpleeg- en zorgkundig personeel van de 

afdeling en past dit toe in overeenstemming met het arbeidsreglement. Heeft adviesfunctie mbt het 

evalueren van administratief bediende en interieurverzorgster. 

 is verantwoordelijk voor het invullen en opvolgen van de referentietaken. 

 is verantwoordelijk voor de maandelijkse werkplanning van het personeel van de afdeling en het 

evenwichtig beheer van overuren, recupe en verlof. Hij/zij heeft hierbij zoveel mogelijk aandacht voor 

het werk-privé-evenwicht rekening houdend met de arbeidswetgeving en de organisatie-afspraken.  

Hij/zij past de opgestelde planningen aan de behoeften van de eenheid aan om te voorzien in de 

continuïteit van de zorgverlening. (bijv. ziekte,…) 

 bestaft de afdelingsrondes in functie van de zorgverlening en het beschikbaar personeel en dit op basis 

van de aangereikte bestaffingsindicatoren. Creativiteit, flexibiliteit en desgevallend 

afdelingsoverschrijdend denken zijn hierbij cruciaal.  

 heeft de eindverantwoordelijkheid voor de studenten die toegewezen zijn aan de afdeling. 

 krijgt ondersteuning, begeleiding en richtlijnen van de P&O-coach en dit in overeenstemming met de 

wetgeving, visie en beleidsplannen van de organisatie. 

 

 

3. Budget-en middelenbeheer. 

 

Een decentraal budget-en middelenbeheer is pas mogelijk na een centrale uitsplitsing van de budgetten over de 

sectoren, afdelingen,… en het  implementeren van de essentiële meetinstrumenten en outcome-indicatoren. 

 

Hij/zij :  

 ziet erop toe dat de medewerkers het nodige materiaal ter beschikking hebben om hun taken te kunnen 

uitvoeren. 

 is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en verbruik van materialen en dit in gedelegeerde 

samenwerking met de adjunct-hoofdverpleegkundige die hierop toezicht houdt (cfr. functieprofiel 

adjunct-hoofdverpleegkundige). 

 streeft, in overleg met de P&O-coach, naar evenwicht in het personeelsbudget (cfr. supra). 

 Overlegt op regelmatige tijdstippen met de hiërarchische verantwoordelijke(n) over financiële rapporten 

mbt de eenheid (operationeel budget, rendement,…) 

 beheert zijn/haar afdeling als een goede ‘huisvader’. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het beheer en 

de besteding van het toegewezen afdelingsbudget. 

 

 

4. Vorming.  

 

Voor dit deel-domein is er een zeer nauwe samenwerking met de afdelingscoaches en de dienst HRM (oa 

loopbaanontwikkeling en VTO). 

 

Hij/zij :  

 stelt een vormingsplan op voor zijn/haar afdeling in overeenstemming met en voortvloeiend uit het 

afdelings- en organisatiebeleidsplan. 

 is verantwoordelijk voor het efficiënt en doelgericht gebruik van het vormingsplan voor iedere 

medewerker van zijn/haar afdeling en neemt dit op als vast onderdeel in het functionerings- en 

evaluatiegesprek. 

 participeert actief bij de evaluatie van de gevolgde vormingen, trainingen en opleidingen en 

heroriënteert indien aangewezen. 

 bewaakt en faciliteert dat het geleerde zo optimaal mogelijk wordt toegepast in de praktijk. 

 stelt - in samenspraak met de directe leidinggevende en/of coaches- voor zichzelf een vormingsplan op,  

nuttig en noodzakelijk om de functie zo goed mogelijk te kunnen uit voeren. 

 staat open voor en investeert zelf in leiderschapsontwikkeling, met zelfreflectie als uitgangspunt. 

 bereidt interne vormingen voor en geeft zelf interne vormingen. 
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 is op vormingen van verpleegkundigen/zorgkundigen actief aanwezig. 

 

 

5. Integrale kwaliteitszorg. 

 

Hij/zij :  

 stelt een integraal kwaliteitsbeleid op voor de afdeling, in samenwerking met de DNB-coach en 

referentieverpleegkundigen, en kaderend binnen de globale kwaliteitvisie en –werking van de 

organisatie. 

 is verantwoordelijk voor een efficiënte communicatie over en de correcte toepassing van 

verpleegkundig-technische handelingen, procedures, protocollen en klinische paden. 

 controleert en evalueert op een systematische wijze het verpleegproces door middel van 

kwaliteitsindicatoren. Hij/zij stuurt zonodig bij en dit in samenspraak met de DNB-coach. 

 Bepreekt ervaringen, problemen, klachten van de patiënten en formuleert hieromtrent 

verbeteringsvoorstellen en dit in nauwe samenwerking met de ombudsdienst. 

 past het preventiebeleid toe op de afdeling en ondersteunt de ontwikkeling van gezondheidsvoorlichting 

en opvoeding. 

 bewaakt het naleven van de regels van algemene hygiëne met bijzondere aandacht voor handhygiëne. 

 participeert actief aan afdelingsoverschrijdende projecten mbt integrale kwaliteitszorg en werkt hiermee 

nauw samen met de DNB-coach. 

 

 

6. Communicatie, overleg en participatie.  

 

Hij/zij :  

 heeft een essentiële rol (bottle-neck) in de infodoorstroming en besluitvorming doorheen de organisatie. 

De hoofdverpleegkundige creëert een draagvlak door de betrokkenheid van de medewerkers actief te 

stimuleren, hen participatief laten mee te denken over de zorg(context). Hij/zij weet dus bruggen te 

bouwen in de verticale dimensie : van directie tot bij de medewerker en omgekeerd. Bottom-up én top-

down. 

o organiseert, coördineert volgende interne overlegfora (doelgroep :  eigen medewerkers ): 11-

12, IPO, dienstoverleg, Regionale themanamiddag, afdelingsworkshop.  

 heeft gelijkertijd een centrale rol in de horizontale dimensie van communicatie, overleg en participatie : 

patiënten, familie, collega-leidinggevenden, (huis)artsen, multi-disciplinaire collega’s en andere externe 

relaties worden dus gezien als belangrijke partners in het ‘samen op weg gaan’ naar  goede zorg ! 

o participeert actief bij volgend interne overlegfora (doelgroep : leidinggevenden) : Regionaal 

overleg Leidinggevenden, Provinciale themadag leidinggevenden. 

o participeert actief of voorziet een afvaardiging bij volgende externe overlegfora : TGZ-overleg, 

POP-teams,  SEL, welzijnsraad, begeleidingscommissie, ziekenhuis, huisarts 

 heeft een actieve rol in  het periodiek overleg met de afdelingscoaches en directie, meer bepaald het  

duo-overleg en het afdelingsVAL. 

 werkt nauw samen met de verpleegpermanentie,  administratief bediende en onderhoudspersoneel. 

 bewaakt de groepsdynamica en zal desgevallend adequaat inspelen op conflicten binnen het team. 

 fungeert als vertegenwoordiger en PR-functie van zijn/haar eenheid. 

 

 

7. Beleidsbepaling.  

 

Hij/zij :  

 stelt de jaarlijkse beleidsplannen (afdelingsdoelstellingen) op met aandacht voor een maximale 

betrokkenheid van en door de medewerkers. Het afdelingsbeleidsplan sluit op de missie, visie en 

beleidsplannen van de organisatie en is gebaseerd op de 3 hoger beschreven essentiële pijlers : (primaire 

en secundaire) kwaliteit, performantie en medewerkers.  

De hoofdverpleegkundige maakt gebruik van de aangereikte beleidsinformatie ( resultaatsindicatoren, 

enquetes, …) uit data-warehouse  om een adequaat afdelingsbeleidsplan op te stellen (en/of bij te 

sturen). 

 bewaakt de implementatie van de beleidplannen door en dankzij de medewerkers. 
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 volgt de beleidsplannen op en stuurt zonodig bij : de opvolging, evaluatie en desgevallend de bijsturing 

gebeurt in overleg met de directie en afdelingscoaches op de daartoe bestemde overlegfora : duo-

overleg, afdelingsVAL en afdelingsbezoek door directie. 

 De hoofdverpleegkundige heeft -samen met zijn/haar adjunct- de inhoudelijke verantwoordelijkheid 

van het afdelingsbeleidsplan. 

 participeert actief en betrokken bij het opmaken van de departementele- of organisatiebeleidsplannen. 

Ook hier staat de inbreng van de medewerkers centraal ! 

 

4) Competentieprofiel 
 

Kennisgerichte competenties 

 

- kennis van thuisverpleging én thuiszorg  in het algemeen 

- kennis omtrent werking Wit-Gele Kruis Limburg en de missie/visie ervan 

- kennis omtrent relevante wetgeving mbt thuisverpleging 

- kennis omtrent relevante wetgeving mbt personeelsbeleid 

- kennis omtrent score en aanbod 

- kennis van interne afspraken en procedures op organisatie- en afdelingsniveau 

- kennis van de infodoorstroming- en besluitvormingsfora binnen het WGK-Limburg. 

- kennis van werkplanning/kennis van samenstellen verpleeg- en zorgrondes. 

- kennis van CIA, EVD en andere applicaties : IWC,infoland, datawarehouse,… 

- kennis van computergebruik (o.a. Internet, Word,..) 

 

 

Gedragscompetenties 

 

 Generieke- of kerncompetenties ( competenties essentieel om de missie, visie en dus de strategie van de 

organisatie te realiseren. Ze zijn relevant voor alle medewerkers en dus van belang voor elke functie binnen de 

organisatie.) 

 

Klantgerichtheid 

De hoofdverpleegkundige onderzoekt en houdt rekening met de wensen en behoeften van verschillende klanten 

(patiënten, mantelzorgers, medewerkers, collega’s, artsen, externen, ...) en handelt hier adequaat naar. Hij/zij 

aanvaardt verantwoordelijkheid binnen zijn of haar toegewezen taakprofiel . Hij/zij gaat diplomatisch en 

sensitief om met andermans reacties. In relaties kan hij/zij voldoende evenwicht behouden tussen afstand en 

nabijheid.  

Tot slot stimuleert hij/zij de eigen medewerkers tot het expliciteren van een klantgerichte visie. 
    

Integriteit 

De hoofdverpleegkundige handhaaft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en handelt volgens de 

waarden van de organisatie. Hij/zij  toont respect voor en is steeds eerlijk in zijn/haar handelingen met patiënten, 

mantelzorgers , medewerkers, externe klanten, collega’s en de respectievelijke leidinggevenden. Dit gebeurt 

zonder enige vorm van discriminatie. 

Hij/zij stimuleert integer gedrag bij de medewerkers van de afdeling en is zich bewust van de eigen 

voorbeeldfunctie. 

  

Samenwerken 

De hoofdverpleegkundige werkt zeer nauw samen met zijn/haar adjunct-hoofdverpleegkundige. Hij/zij draagt 

actief bij aan een gezamenlijk resultaat en heeft een begeleidende  rol naar medewerkers om samen de 

afdelingsdoelstellingen te bereiken en is in staat om bij te sturen indien nodig. Hij/zij heeft een centrale rol in de 

bottom-up en top-down dimensie en draagt dus  actief bij tot een efficiënte communicatie en besluitvorming 

binnen de organisatie en dit consequent met de visie en strategie.  De hoofdverpleegkundige bouwt bruggen met 

medewerkers, collega’s, leidinggevenden enerzijds en externe klanten anderzijds. Hierbij stelt hij/zij het 

gezamenlijk belang boven eigenbelang. 

 

Initiatief 

De hoofdverpleegkundige zoekt en ziet opportuniteiten in problemen en buigt deze om in kansen en/of 

verbeteringen. Hij/zij handelt pro-actief in het bereiken van de afdelings- en organisatiedoelstellingen en/of het 
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bijsturen ervan. Hij/zij verkiest ervoor om uit zichzelf te beginnen in plaats van passief af te wachten. Hij/zij is in 

staat om autonoom en zelfstandig te functioneren waarbij eigen en andermans handelingen in vraag gesteld 

durven worden (d.i. positief-kritisch denken).  

 

Discipline 

De hoofdverpleegkundige  respecteert en houdt zich aan gemaakte individuele-, groeps- en organisatieafspraken 

en dito procedures en dit binnen de vooropgestelde termijnen. Hij/zij stelt hoge eisen aan de uitvoering van 

zijn/haar werk en toont enthousiasme en bereidheid en presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld. Hij/zij is 

zich bewust van het belang van een goede voorbeeldfunctie. 
 

 Functiegebonden competenties ( competenties essentieel om succesvol te kunnen functioneren in een welbepaalde 

functie : i.c. hoofdverpleegkundige.) 

 

Leervermogen/leerbereidheid 

 De hoofdverpleegkundige kan nieuwe informatie in zich opnemen, analyseren, acties toepassen en 

(her)evalueren. Dit voor zijn/haar medewerkers maar bovenal ook voor zichzelf. Hij/zij is leergierig, 

nieuwsgierig en creatief. Hij/zij staat open voor innovatie, nieuwe kennis en vaardigheden en kan deze 

nieuwe kennis toepassen in de praktijk.   

 Hij/zij weet (zelf)reflectie constructief te hanteren als basis voor persoonlijke- en 

leiderschapsontwikkeling en permanente groei : leren door ervaring, van anderen en vooral van zichzelf 

staan hierbij centraal.  

 

Visie  

De hoofdverpleegkundige plaatst zijn acties en handelingen van de dagdagelijkse praktijk in het breder kader van 

de beleidslijnen en het lange termijnbeleid van de organisatie. Hij/zij richt zich op mogelijkheden in de 

toekomst, ziet het ‘breder’ perspectief,  is gevoelig voor trends, ontwikkelingen en veranderingen en gaat 

hiermee pro-actief aan de slag. 

Hij/zij helpt de organisatiebeleidsplannen mee ontwikkelen, opbouwen om van daaruit de eigen 

afdelingsdoelstellingen te destilleren. 

 

Plannen en organiseren  

De hoofdverpleegkundige vult zijn/haar taakpakket kwalitatief en kwantitatief in binnen geldende afspraken van 

efficiëntie en time-management . Hij/zij kan problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, verbanden 

leggen tussen gegevens en mogelijke oorzaken opsporen (probleemanalyse). Door het analyseren van de situatie 

anticipeert hij/zij op problemen door adequaat te plannen en te organiseren : op effectieve wijze doelen en 

prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de doelen te kunnen bereiken. 

Daarbij behoudt de hoofdverpleegkundige overzicht en is hij/zij in staat om hoofdzaken van details te 

onderscheiden. Hij/zij kan omgaan met en zich aanpassen aan veranderende situaties. 

 

Groepsgericht leiderschap (beïnvloeden van groepen)  

De hoofdverpleegkundige geeft richting en sturing aan zijn/haar groep en brengt samenwerkingsverbanden tot 

stand. Hij/zij bewaakt de effectiviteit. Hiertoe heeft hij/zij regelmatig werkoverleg. Hij /zij zorgt voor 

duidelijkheid van de afdelingsdoelstellingen en van ieders rol daarin. De hoofdverpleegkundige creëert een 

actieve betrokkenheid bij de medewerkers in het vinden van oplossingen. 

 

Luisteren  

De hoofdverpleegkundige toont aan belangrijke informatie op te nemen uit mondelinge mededelingen. Hij/zij 

laat de ander uitspreken, vraagt dieper door en gaat adequaat in op reacties. De hoofdverpleegkundige houdt 

voortdurend contact met de gesprekspartner en toetst of de boodschap goed begrepen is. 

 

Individugericht leiderschap (beïnvloeden van afzonderlijke personen)  

De hoofdverpleegkundige geeft richting en sturing aan de medewerker in het kader van diens taakinvulling en 

stimuleert zijn/haar ontwikkeling. Hij/zij geeft zonodig grenzen aan. Hij/zij motiveert de medewerker, betrekt 

hem/haar in het vormgeven aan de functie en bevordert diens zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De 

hoofdverpleegkundige geeft regelmatig constructieve feedback en houdt functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. 

 

Delegeren  
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De hoofdverpleegkundige wijst eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 

toe aan de juiste medewerkers. Hij/zij bewaakt het uiteindelijk resultaat, maakt afspraken over rapportage en stelt 

de medewerker in staat om voortdurend bij te leren. 

 

Organisatiesensitiviteit 

De hoofdverpleegkundige schat de invloed van eigen handelingen of beslissingen op andere onderdelen van de 

organisatie juist in. Hij/zij zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen en draagt hierbij 

steeds de visie uit van de organisatie. Hij/zij denkt afdelingsoverschrijdend mee met de organisatie vanuit een 

constructief kritische reflectie. 

Stressbestendigheid  

De hoofdverpleegkundige blijft effectief en efficiënt presteren onder tijdsdruk, onverwachte situaties of snel 

veranderende of belastende omstandigheden. Hij/zij blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen 

een beroep doen op de dienstverlening. Hij zij/blijft zakelijk en kalm tijdens weerstand. 

 

5) Aanwervings(of bevorderings)voorwaarden 

- Houder van een diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde (voorheen gegradueerde 

verpleegkundige of A1-vpk  en dus uitgereikt voor 1/1/2010) aangevuld met één van de volgende diploma’s of 

bereid zijn een opleiding te volgen en gestart zijn met de opleiding binnen 3 jaar :  

 Master ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen of medisch 

sociale wetenschappen (voorheen licentiaat)OF 

 Banaba (voorheen kaderopleiding) voor leidinggevenden in de zorgsector OF 

 Kaderopleiding WGK-Vlaanderen 

- Bijkomend :  

 Slagen in een aanwervings(bevorderingsproef) 

 Minimum 4 jaar ervaring als verpleegkundige A1(Bachelor) 

 Leidinggevende ervaring kunnen aantonen is een meerwaarde 

 Minimum 80% prestaties leveren. 

 Bij aanwerving : weerhouden kandidaat-hoofdverpleegkundige wordt minimaal 3 maanden  

ingeschakeld als thuisverpleegkundige op een afdeling. Bijkomend wordt hij/zij minimaal 3 

maanden begeleid door meter/peterhoofdverpleegkundige op een afdeling. 

 Bij bevordering : weerhouden kandidaat-hoofdverpleegkundige wordt minimaal 3 maanden 

begeleid door meter/peterhoofdverpleegkundige op een afdeling. 

 

6) Selecties  :  

a) Selectiecommissie, selectieprogramma  
 

Selectiecommissie :  

 

 Verpleegkundig-paramedisch directeur 

 Personeelsdirecteur 

 1 of 2 interne deskundige(n) dienst HRM 

 1 DNB- of P&O-coach 

 1 externe deskundige uit de sector (eventueel) 

 

Proeven :  

 

Psycho-technische proef (intern):  

- Screening mbt :  

i. gedragscompetenties 

ii. prestatiecompetenties 

iii. managementcompetenties 

- Assessment :  

i. Individueel 

ii. OF in groep 

 

 Schriftelijke proef :  
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o Mbt werking en organisatie op en van een afdeling in de thuiszorg (bijv. maken 

van PP rond bepaalde casus op de afdeling) 

o Vaardigheden afgestemd op het competentieprofiel 

 

 Mondelinge proef :  

o Over de schriftelijke proef 

o Screening van competenties afgestemd op het competentieprofiel. 

o Peiling naar de algemene ontwikkeling en motivatie. 

 

 

b) Besluitvorming na screening : zie addendum ‘besluitvorming na screening ’  


