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VACATURE 

 

 

 

  

KORTRIJK 
kijkt uit naar een  

Teamverantwoordelijke 
Werk en Activering 

 (1 VTE) 
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Voorstelling Kortrijk 
 

Voorstelling Kortrijk 
 

 
Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Kortrijk, AGB 

SOK en AGB Parko zetten zich elke dag in voor een zeer gevarieerde dienstverlening. Dat aanbod qua 

dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, 

sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, 

parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, 

woonzorgcentra, ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn groot en evolueren 

voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van 

de inwoners van stad Kortrijk.  

Werkgever en werknemer investeren allebei in een goede werkrelatie.  We verwachten van onze 

medewerkers dat ze hun job gedreven uitvoeren, dat ze zich betrokken voelen en klantgericht 

opstellen. Daarom krijgen onze medewerkers de kans zich te ontwikkelen in hun job, we streven naar 

een goede balans tussen werk en privé, we geven medewerkers intern de kans om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan, ... 

Kortrijk is een inspirerende werkplek! 
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Vacaturebericht 
 
Momenteel kijken we uit naar 1 VTE:  
 

Teamverantwoordelijke Werk en Activering (M/V)  
CONTRACTUEEL – NIVEAU A1a-A3a 

 
Je job:  
 
Je staat in voor de ontwikkeling en de uitvoering, op korte en lange termijn, van een kwalitatief en 
dynamisch beleid rond werk en activering. Je coördineert de werking van het volledige team en je 
stuurt de medewerkers ook rechtstreeks aan. 
 
Je profiel: 
 
Je hebt: 
 

 grote interesse en kennis van het brede veld rond werk en activering en het werken met 
kansengroepen. 

 basiskennis van de RMI wetgeving OCMW 

 basiskennis van de diverse wetgevingen rond werk- activering zoals Tijdelijke Werk Ervaring 
(TWE), maatwerkbedrijven, duaal leren,… 

 vlotte kennis van alle Windows Office programma's 

 kennis van de wetgeving rond werk en de maatschappelijk relevante hervormingen binnen 
onderwijs en werk  
 

Om in aanmerking te komen voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 
 

 je bezit een masterdiploma (ervaring in de sociale of economische sector is een pluspunt) 

 je bezit geen masterdiploma maar beschikt wel over minimaal 4 jaar aantoonbare 
leidinggevende ervaring in de sociale of economische sector (en slagen voor een niveau en 
capaciteitstest) 

 
Wij bieden: 
 

 een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau (na 2 x 6 maanden) 

 maaltijdcheques van 5,50 euro en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar) 

 gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km 

 een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster 

 naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van 
relevante ervaring in de privé -sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een 
maximum van 18 jaar 

 een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen 
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Interesse? 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 24 februari 2019, enkel via 

https://www.jobsolutions.be/register/3425 

Info:  

 
Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd volgende personen contacteren:  
 

inhoud van de job:  
 
Nele Hofman, directeur welzijn stad – OCMW Kortrijk  
tel.nr. 0473/86 26 31 – mailadres: nele.hofman@kortrijk.be  
 
selectieprocedure – toelatingsvoorwaarden:  
 
Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR:  
tel.nr. 056 24 48 26 – mailadres: veerle.debosschere@kortrijk.be  

 
Bij OCMW Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in 
geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jobsolutions.be/register/3425
mailto:nele.hofman@kortrijk.be
mailto:veerle.debosschere@kortrijk.be
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FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE  
WERK EN ACTIVERING 

 

 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Teamverantwoordelijke Werk en Activering 

Directie:  Dienstverlening Sociaal beleid en Werk  

Team:   Werk en Activering 

Loonschaal:  A1a-A3a 

Rapporteert aan: Manager Dienstverlening Sociaal Beleid en Werk   

  

Doel van de functie 
 

Je staat in voor de ontwikkeling en de uitvoering, op korte en lange termijn, van een kwalitatief en 

dynamisch beleid rond werk en activering. Je coördineert de werking van het volledige team en je 

stuurt de medewerkers ook rechtstreeks aan. 

De teams werk en activering staan in voor enerzijds wettelijke opdrachten inzake activering vanuit het 

OCMW voor Tijdelijke Werkervaring van OCMW - cliënten. Je werkt daarbij nauw samen met de 

diverse teams binnen de sociale dienst. Anderzijds staat jouw team ook in voor activering van meer 

kwetsbare doelgroepen in samenspraak met VDAB zoals bijvoorbeeld  kwetsbare jongeren, 

anderstalige werkzoekenden, .. 

Als teamverantwoordelijke ben je ook verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van de 

samenwerking met VDAB als arbeidsmarktregisseur en volg je diverse samenwerkingsverbanden op 

lokaal en regionaal niveau op met partners in het veld van activering en werk en onderwijs. 

Je bent op de hoogte van de wetgeving rond werk, de maatschappelijk relevante hervormingen binnen 

onderwijs en werk en weet deze te vertalen naar je teams.  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

Verantwoordelijkheden 
 

 Je ontwikkelt mee het stedelijk beleid rond werk en activering, vertaalt dit in een 

meerjarenplanning en implementeert dit in de werking en het team. 

 

 Je ontwikkelt visie op opleidingen en generieke competentie - opleiding van kansengroepen. 

 

 Je ontwikkelt een visie op uitbouw van activering in functie van ondersteunen en activeren 

van kansengroepen. Je zorgt ook voor visie op activering en doorstroom naar reguliere 

tewerkstelling binnen het lokaal bestuur en extern. Je ontwikkelt visie om externe 

samenwerking te versterken met team Ondernemen van stad.  

 

 Je bouwt de samenwerkingsovereenkomst uit met VDAB en volgt deze op. Je bouwt diverse 

overeenkomsten uit met externe partners om activering en werk te versterken. Je staat in 

voor inhoudelijke opbouw, evaluatie en kritische blik. Je staat in voor opvolging en evaluatie 

van de tijdelijke projecten en subsidiedossiers binnen o.a. ESF. 

 

 Je legt mee de link naar de leerwerkplaats en VORK in het opbouwen van 

tewerkstellingsvaardigheden, bouwt visie uit voor nieuwe projecten, werkingen.  

 

 Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar nodig werk je actief mee 

aan de opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen. 

 

 Je stuurt het team Werk en Activering aan, geeft leiding aan, coacht en motiveert het 

volledige team. 

 

 Je ontwikkelt, draagt bij aan en onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de 

organisatie (regionaal, provinciaal en Vlaams), zodanig dat je op de hoogte bent van 

projecten en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op jouw verantwoordelijkheden en 

beleid. 

 

 Je stemt nauw af met de coördinator leerwerkplaats, diensthoofd Sociale Dienst, teamcoach 

Ondernemen ivf. vlotte werking en processen.  

 

 Je ontwikkelt en coördineert de veranderings -  en werkprocessen binnen het team. Je 

bewaakt de doelen, de kwaliteit en efficiëntie in elke fase met het oog op een gedragen 

eindresultaat en zicht op het breder belang en doelstelling van de directie sociaal beleid.    

 

 Je bouwt een goede interne en externe communicatie uit. 
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Kenniscompetenties 
 

 Je hebt grote interesse en kennis van het brede veld rond werk en activering en het werken 

met kansengroepen. 

 Je hebt basiskennis van de RMI wetgeving OCMW 

 je hebt basiskennis van de diverse wetgevingen rond werk- activering zoals Tijdelijke Werk 

Ervaring (TWE), maatwerkbedrijven, duaal leren,… 

 Je kan vlot werken met alle Windows Office programma's 

 Je hebt :  

o een masterdiploma (ervaring in de sociale of economische sector is een pluspunt) 

o geen masterdiploma maar minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in 

de sociale of economische sector en slagen voor een niveau en capaciteitstest.  

 
 niveau en capaciteitstest : kandidaten die niet in het bezit zijn van een 

masterdiploma moeten slagen in een niveau en capaciteitstest om 

toegelaten te worden tot de selectieprocedure 
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Generieke competenties – Kortrijk 
 

 

RESULTAATGERICHTHEID: gedreven zijn om op tijd je doelen te halen 

 

niveau 3: je stuurt op resultaat, ook team- of dienst overschrijdend 

 

 je maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken 

 je ontwikkelt doelgerichte en concrete actieplannen met doelen, mensen, middelen, 

timing, enz. 

 je spreekt anderen aan op het bereiken van doelstellingen wanneer dit nodig blijkt 

 je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en vertoont 

hierbij een voorbeeldgedrag 

 je neemt beslissingen, ondanks de weerstanden die deze kunnen opwekken 

 je neemt op zelfstandige wijze tactische en strategische beslissingen 

 je toont een voorbeeldgedrag door onder grote druk en in complexe situaties positief te 

blijven 

 

LEIDINGGEVEN: gedreven zijn om een groep medewerkers te motiveren en te coachen om als groep 

de nodige resultaten te halen 

 

niveau 3: strategisch leidinggeven: je stuurt een dienst, een departement of een directie aan 

               op lange termijn en creëert betrokkenheid 

 

 je draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert anderen om dit te doen 

 je creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en hier 

gericht naartoe te werken 

 je achterhaalt de motiverende factoren van jouw medewerkers en speelt erop in 

 je stimuleert de zelfsturing en zelfredzaamheid van je medewerkers 

 je vermijdt conflicten door het voeren van duidelijke communicatie 

 je voert regelmatig functioneringsgesprekken op een constructieve, positieve manier om 

medewerkers te motiveren, te stimuleren en te ontwikkelen 

 je neemt tijd om naar je medewerkers te luisteren 

 je geeft bevoegdheid om in complexe situaties verantwoordelijkheid op te nemen 

 je maakt afspraken over de timing en de wijze van rapporteren 
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INNOVATIE EN CREATIVITEIT: gedreven zijn om te verbeteren en vernieuwen 

 

niveau 3: je hebt en stimuleert vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën 

 

 je maakt je los uit bestaande denkkaders 

 je ondersteunt en stimuleert medewerkers in een vernieuwend denkproces 

 je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt 

 je creëert synergiën tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende 

voorstellen te komen 

 je levert vernieuwende ideeën om een specifiek probleem aan te pakken 

 je bedenkt nieuwe werkwijzen die toepasbaar zijn binnen de hele organisatie 

 je weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied 

 je begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden de organisatie 

blootstaat 

 

SAMENWERKEN: gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken 

 

niveau 3: je werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten  

              het team, de dienst of de afdeling (andere teams of diensten, werkgroepen,  

              projectgroepen, organisaties) 

 

 je bouwt overleg in om tot een gezamenlijk resultaat te komen, ook met collega’s buiten 

het eigen team 

 je zoekt actief naar samenwerkingsverbanden met derden en betrekt de andere 

teamleden hierbij 

 je stelt je constructief op in vergaderingen en sluit compromissen die nodig zijn voor een 

vlot verloop van de samenwerking 

 je onderneemt acties om contacten te leggen en te onderhouden binnen en buiten de 

organisatie 

 je maakt actief gebruik van je externe relaties om bij te dragen tot de realisatie van de 

doelstellingen van Kortrijk 

 je creëert een draagvlak voor voorstellen door het delen van informatie 

 je stelt teams met leden van verschillende diensten of organisaties samen, in functie van 

het te bereiken doel 
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INZET EN MOTIVATIE: gedreven zijn en zich inspannen om het werk zo goed mogelijk te doen 

 

niveau 3: je handelt omgevingsgericht, begeleidt veranderingsprocessen en werkt aan je eigen 

professionele ontwikkeling en deze van anderen en zorgt voor een goed leerklimaat 

 

 je erkent en speelt in op juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en 

koppelt hieraan beleidsvoorstellen of acties 

 je kan veranderingen initiëren, ondersteunen en begeleiden 

 je inspireert anderen om verbeteringsgericht of vernieuwend te werken (ook project- of 

procesmatig) 

 je creëert mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen  

 je gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en 

belangentegenstellingen 

 je maakt, ook in moeilijke omstandigheden, het beste van je job 

 je behoudt in je handelen een goed evenwicht tussen kwaliteit en snelheid van uitvoeren 

 

KLANTGERICHTHEID: gedreven zijn om de klant te helpen 

 

niveau 3: je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert  

              anderen om klantgericht te werken 

 

 je anticipeert op zaken in functie van een optimale dienstverlening of werking van de 

organisatie 

 je toont voorbeeldgedrag inzake kwaliteitsvolle dienstverlening naar de klant 

 je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn vraag 

 je past procedures en processen aan in functie van klantenbehoeften en 

klantentevredenheid 

 je doet ruime en systematische bevragingen naar behoeften en tevredenheid 

 je verankert een klantgerichte benadering structureel in de organisatievorm 

 je stimuleert anderen om de klantgerichtheid voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren 

 je hebt oog voor de hele context van de vraag of klacht en behoudt een professionele 

relatie met de klant 
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KWALITEITSVOL WERKEN: gedreven zijn om werk af te leveren dat voldoet aan de  

                                            gevraagde normen 

 

niveau 3: je streeft naar continue kwaliteitsverbetering, verankert de kwaliteit en stimuleert 

              anderen om kwaliteitsvol te werken 

 

 je stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van projecten of taken en volgt de (tussentijdse) 

resultaten op 

 je stelt de geleverde kwaliteit regelmatig in vraag en signaleert of bespreekt een minder 

kwaliteitsvolle uitvoering van het werk 

 je stimuleert verbetervoorstellen 

 je gaat na of de voorgestelde veranderingen ook tot verbeteringen leiden 

 je zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren 

 je neemt steeds een houding aan waarbij kwaliteit centraal staat 

 je stelt hoge eisen aan de kwaliteit en spoort ook anderen hierin aan 

 

 

ORGANISATIEBETROKKENHEID: gedreven zijn om de belangen van de organisatie te  

                                                     verdedigen bij anderen en zich verbonden voelen  

                                                     met de organisatie, taak en functie 

 

niveau 3: je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief 

uit en stimuleert betrokkenheid 

 

 je verdedigt de beleidsbeslissingen en strategische keuzes van de organisatie 

 je vertaalt en verdedigt de missie van Kortrijk ten aanzien van derden 

 je hebt voeling met de politiek 

 je vertegenwoordigt Kortrijk als organisatie op passende wijze bij anderen en externe 

contacten 

 je verdedigt de belangen van de organisatie, zowel binnen als buiten Kortrijk als organisatie 

 je kent de missie van Kortrijk, handelt ernaar en stimuleert anderen ze toe te passen 

 je zorgt ervoor dat je handelingen en uitspraken niet strijdig zijn met het organisatiebelang 
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COMMUNICATIE: gedreven zijn om informatie over te brengen en te ontvangen 

 

niveau 3: je hanteert een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl en draagt zorg voor een  

              goed communicatieklimaat 

 

 je schrijft teksten die een uithangbord zijn voor de organisatie, wat betreft stijl, taal en 

vormgeving 

 je stimuleert anderen tot helder en open communicatie 

 je bevordert de onderlinge communicatie 

 je hanteert een passende onderhandelingsstijl  

 je vertaalt organisatie- en afdelingsdoelstellingen in een begrijpelijke tekst 

 je hanteert een logische structuur in een presentatie   

 je schat in wie welke informatie nodig heeft 

 je geeft tijdig correcte feedback 
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Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 
 

Externe kandidaten: 

 

Om toegang te hebben tot de functie moet de kandidaat: 
 

 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor hij/zij 
solliciteert: aantonen via attest goed zedelijk gedrag (recent attest wordt opgevraagd vóór 
de indiensttreding) 

 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen 
 

 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: uiterlijk op het 
moment van de indiensttreding 

 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet de kandidaat: 
 

 slagen voor het aanwervingsexamen 
 

 voldoen aan de diplomavereiste: master (indien geen masterdiploma, dan slagen voor een 
niveau en capaciteitstest).  

 

 voldoen aan de vereiste over taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 
 

 Buitenlandse diploma’s die bij NARIC Vlaanderen gelijkwaardig zijn verklaard, komen 
eveneens in aanmerking.   
 

 

Interne kandidaten: 
 
Via bevordering: 

 min. 4 jaar graadanciënniteit op B niveau binnen Stad, OCMW, AGB SOK en AGB Parko en 
een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periode evaluatie  

 of min. 4 jaar graadanciënniteit op C4 - 5 niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen Stad, 
OCMW, AGB SOK of AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke 
evaluatie  

Via interne en externe mobiliteit:  

 minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op A niveau binnen OCMW, stad Kortrijk, AGB 
SOK of AGB Parko  

 een gunstig resultaat kunnen voorleggen van de laatste periodieke evaluaties 
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INFORMATIE OVER DE SELECTIE 

 
1. DE SELECTIECRITERIA ZIJN VOLGENDE COMPETENTIES: 
 

 vakkennis 

 resultaatsgerichtheid 

 leidinggeven 

 innovatie en creativiteit 

 samenwerken 

 inzet en motivatie 

 klantgerichtheid 

 kwaliteitsvol werken 

 organisatiebetrokkenheid 

 communicatie 
 

 
2. DE SELECTIETECHNIEKEN ZIJN: 

 
 

Deel 1: screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden: 

 kandidaten met masterdiploma worden uitgenodigd voor de geïntegreerde 
proef (deel 3) 

 kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde 
toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de niveau en capaciteitstest 

 (deel 2) 
 

Deel 2: niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een 
masterdiploma. kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de 
geïntegreerde proef 
 
Deel 3: geïntegreerde proef (thuisopdracht/case + uitgebreide mondelinge proef) 

 voorbereiding en toelichting thuis opdracht 

 vraagstelling door de jury 

 gedragsgericht interview 
 

Kandidaten dienen minimaal 60% te behalen op de geïntegreerde proef om toegelaten te 
worden tot het assessment.  
 
Deel 4: assessment 
 

 
3. WERFRESERVE en AARD VAN DE PROCEDURE 

 

 alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve die loopt van  
1 april 2019 tot en met 30 maart 2021 

 

 deze selectie betreft een gewoon examen, dat resulteert in de opsomming van de  
geslaagde kandidaten, met motivatie.  
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4. VERLOOP VAN DE SELECTIE 
 

 indienen van de kandidaturen: tegen uiterlijk zondag 24 februari 2019 

 afleggen niveau en capaciteitstest (enkel voor kandidaten zonder master diploma) : dinsdag 
26 februari 2019  

o locatie: stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21 te Kortrijk 

 toesturen thuisopdracht naar kandidaten: donderdag 28 februari 2019 

 deadline indienen thuisopdracht: maandag 11 maart 2019 

 geïntegreerde proef: woensdag 20 maart 2019 (ganse dag) en vrijdag 22 maart 2019 
(namiddag) 

o locatie: VORK, Sint Jorisstraat 37 te 8500 Kortrijk 

 assessment: donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019 
o locatie: Search and Selection, Koning Albertlaan 79 te 9000 Gent 

 indiensttreding: vanaf 9 april 2019 
 
 
5. MEEREKENBARE ANCIENNITEIT BIJ INDIENSTTREDING 
 

 er wordt geldelijke anciënniteit toegekend voor werkelijke diensten in statutair of 
contractueel verband, geleverd in de openbare diensten, zoals voorzien in art. 127 van de 
RPR voor het personeel 

 er wordt tevens relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit 
toegekend 

 beide toekenningen kunnen samen leiden tot max. 18 jaar geldelijke anciënniteit bij de 
indiensttreding  
 

6. VERLONING 
 

 weddeschaal  A1a-A3a 
 

o Bruto maandwedde   0 jaar anciënniteit: € 3107,98     beginwedde 
o Bruto maandwedde 24 jaar anciënniteit: € 5469,19     eindwedde 

 
 

 
 
 


