
Functiebeschrijving 

Centrumleider ZUID 
 

 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Centrumleider 

cluster:   Dienstverlening, Sociaal beleid en Werk  

Team:   Participatie en Leefbaarheid incl buurtgericht sociaal werk 

Loonschaal:  B1-3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Participatie en leefbaarheid 

  

Doel van de functie 
 

De centrumleider is verantwoordelijk voor een team van medewerkers op 3 verschillende locaties 

binnen het werkingsgebied. Hij ondersteunt medewerkers en vrijwilligers teneinde een optimale 

werking voor het wijkteam te realiseren, zodat de bezoekers en buurtbewoners zo lang mogelijk 

optimaal zelfstandig kunnen functioneren in hun thuissituatie en zich integreren in de wijk. Als 

centrumleider heb je oog voor de buurten, de wijken en de noden in het gebied en probeer je acties 

te ontwikkelen die mee antwoorden geven op vragen van buurtbewoners.  Je werkt nauw samen met 

de collega’s van de Ontmoetingscentra, de bibliotheek, gemeenschapswachten, gebiedswerk om de 

leefbaarheid en de participatie in jouw wijken mee te versterken.  

 

Verantwoordelijkheidsgebieden  
 

1. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het wijkteam en ondersteunt medewerkers 
en  
    vrijwilligers, teneinde een optimale werking te realiseren. 
    taken: o.a. 

o je organiseert de werking van het wijkteam 
o je houdt een overzicht op de taakinhoud van alle medewerkers 
o je signaleert tijdig eventuele problemen bij je direct leidinggevende  
o je brengt ideeën in kaart en zorgt dat alle medewerkers actief betrokken zijn 
o je stimuleert en coördineert een multidisciplinaire samenwerking met medewerkers en 

vrijwilligers 
o je volgt afspraken, taken en verantwoordelijkheden op en stuurt bij indien nodig 
o je lost operationele problemen op en springt in bij moeilijkere opdrachten 
o je signaleert tijdig noden en wensen van buurtbewoners extern aan de werking van de 

wijkteams aan je direct leidinggevende  
 

2. Je onderhoudt contacten met zowel interne als externe partners, teneinde een kwaliteitsvolle  
   dienstverlening aan de wijkbewoners en de bezoekers van het wijkcentrum aan te bieden. 
    taken: o.a. 



o je communiceert intern met het bestuur, bezoekers, collega’s van eigen en andere 
teams, leidinggevenden, vrijwilligers, stagiairs, werkgroepen, ondersteunende diensten 

o je neemt deel aan samenwerkingsinitiatieven en buurtgericht overleg 
o je behoudt een helicopterview op alle samenwerkingsverbanden en netwerken en brengt 

deze ook in kaart 
o je gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met diverse wijkactoren  
o je zorgt voor informatie aan de doelgroepen en betrokken partners (sociale diensten, 

ziekenhuizen, huisartsen, overheidsinstanties, …..) 
o je fungeert als aanspreekpunt voor het wijkteam  

 
 

3. Je bouwt een vrijwilligers, buurt en mantelzorg netwerk uit met het oog op het realiseren van de 
activiteiten in het wijkteam. 
    taken: o.a. 

o je rekruteert, selecteert, evalueert en stuurt vrijwilligers bij  
o je begeleidt vrijwilligers naar de gezamenlijke doelstellingen 
o je organiseert overlegmomenten tussen vrijwilligers en medewerkers 
o je biedt de vrijwilligers vorming aan 
o je betrekt buren en mantelzorgers in de uitwerking van de wijkactiedoelen  

 
 
4. Je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het wijkactieplan en beleid 
door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van het 
wijkteam gerealiseerd worden. 
    taken: o.a. 

o je analyseert en speelt relevante signalen uit het werkveld door: preventie- en 
signaalfunctie 

o je volgt mee regionale en algemeen maatschappelijke ontwikkelingen op 
o je bent alert voor situaties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het 

gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende 
o je zorgt voor ken- en stuurgetallen om de beleidsopties te ondersteunen 

 
5. Je volgt administratieve verrichtingen op en zorgt ervoor dat het wijkteam voldoet aan de  
    erkenningsnormen. 
     taken: o.a. 

o je volgt de facturatie aan derden, briefwisseling, verslaggeving, rapportering en 
dergelijke op 

o je werkt mee aan registratierapporten 
o je volgt de financiële verrichtingen van het centrum op  
o je bemiddelt en verstrekt advies en ondersteuning van administratieve aard 

 
 
6. Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve 
    uitvoering ervan. 
    taken: o.a. 

o je stelt de planning van de eigen activiteiten op en bepaalt prioriteiten binnen de veelheid 
van taken 

o je volgt de vooropgestelde procedures 
o je rapporteert aan je leidinggevende 
o je helpt bij de introductie en socialisering van nieuwe medewerkers 

 
 



7. Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te 
    houden. 
    taken: o.a. 

o je vraagt naar feedback bij de eigen prestaties  
o je staat geregeld stil bij je eigen functioneren en kent de eigen zwaktes en sterktes 
o je bent bereid om vormingen, trainingen en opleidingen te volgen die relevant zijn voor je 

werk 
o je kan nieuwe informatie en ideeën in je opnemen en effectief toepassen 

 
 
 
 

Competenties 
 
 
VAKKENNIS: gedreven zijn om je vak te kennen en bij te leren 
 
niveau 2: - je handelt zelfstandig, toont initiatief binnen je eigen vakgebied 
               - je gaat actief op zoek naar leersituaties en zet leerpunten om in acties 
 

o je handelt zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht 
o je weet wanneer en hoe de wetgeving toe te passen 
o je past nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toe 
o je hebt belangstelling voor ‘aanverwante’ onderwerpen om je kennis te verruimen 
o je benut informatie uit andere vakgebieden om je eigen functioneren te verbeteren 
o je neemt actief deel aan intervisiemomenten en teamoverleg 
o je zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket 

overstijgen 
 
 
RESULTAATGERICHTHEID: gedreven zijn om op tijd je doelen te halen 

 
niveau 2: je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team 
 

o je zoekt naar de meest optimale werkmethoden, ook voor anderen 
o je spreekt anderen aan om de doelen te bereiken 
o je stelt beslissingen niet uit 
o je maakt een goede afweging tussen de inspanning en het mogelijke resultaat 
o je ziet welke acties er moeten ondernomen worden om resultaten te bereiken 
o je neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevoegdheid 
o je brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken 
o je relativeert en verwerkt problemen, spanningen of teleurstellingen 

 
INNOVATIE EN CREATIVITEIT: gedreven zijn om te verbeteren en vernieuwen 
 
niveau 3: je hebt en stimuleert vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën 
 

o je maakt je los uit bestaande denkkaders 
o je durft te breken met tradities en gewoonten, ook als daar geen steun voor is 
o je verkiest vernieuwing boven het bestendigen van de bestaande situatie 
o je gaat actief op zoek naar nieuwe methodes of technieken om je taken uit te voeren 



o je weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied 
o je creëert synergiën tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende 

voorstellen te komen 
o je bedenkt nieuwe werkwijzen die toepasbaar zijn binnen de hele organisatie 

 
 
SAMENWERKEN: gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken 
 
niveau 2: je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt  
              actief mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken      
 

o je stelt je positief op en brengt teamspirit in de groep 
o je stimuleert anderen om elkaar te helpen om tot een gezamenlijk resultaat te komen 
o je buigt conflicten om in een constructieve samenwerking 
o je legt en onderhoud contacten in uiteenlopende situaties 
o je houdt vinger aan de pols en toetst regelmatig of werkwijzen voldoen en past tijdig aan.  

Je stimuleert anderen om dit ook te doen. 
o je deelt relevante informatie en ervaringen met collega’s waarmee je samenwerkt 
o je maakt duidelijke afspraken met de collega’s omtrent de uitvoering en opvolging van je 

opdrachten 
 
 
INZET EN MOTIVATIE: gedreven zijn en zich inspannen om het werk zo goed mogelijk  
                                     te doen 
 
niveau 2: je handelt verbeteringsgericht en vernieuwend, anticipeert op gebeurtenissen,  
               neemt acties voor je persoonlijke groei en ondersteunt anderen hierbij 
 

o je onderzoekt behoeften en stelt structurele acties voor om de dienstverlening of interne 
organisatie te optimaliseren 

o je speelt in op de ontwikkelingen binnen de interne en externe omgeving en koppelt 
hieraan acties 

o je formuleert gerichte voorstellen om bestaande procedures te verbeteren 
o je komt uit eigen beweging met ideeën en oplossingen 
o je zoekt mee naar oplossingen om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen 
o je geeft aan waar resultaten kunnen verbeterd worden 

 
 
 
 
 
KLANTGERICHTHEID: gedreven zijn om de klant te helpen 
 
niveau 2: je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de (interne en  
              externe) klant en volgt ze op 
 

o je speelt in op vragen van de klanten en houdt je aan de regels of afspraken 
o je zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst door naar de juiste persoon 
o je streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgerichter te werken 
o je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn 

vraag 
o je beperkt je niet tot de directe of uitgesproken vraag 



o je gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening kan verbeterd worden 
o je denkt mee met de klant en levert een gepersonaliseerde service waar nodig 

 
 
KWALITEITSVOL WERKEN: gedreven zijn om werk af te leveren dat voldoet aan de  
                                            gevraagde normen 
 
niveau 2: je onderneemt acties om de kwaliteit van het werk te verbeteren 
 

o je waakt mee over de kwaliteit van alle diensten en producten binnen het team of de 
dienst 

o je gaat na of de tussentijdse resultaten overeenstemmen met de verwachtingen 
o je optimaliseert de eigen werkmethode, tijds- en middelenbesteding 
o je signaleert en bespreekt zaken die niet beantwoorden aan de afgesproken kwaliteit 
o je controleert systematisch en proactief het eigen werk op fouten en stuurt bij indien 

nodig 
o je voert het werk kwaliteitsvol uit 
o je probeert andere of vernieuwende werkwijzen uit om de kwaliteit te verbeteren 

 
ORGANISATIEBETROKKENHEID: gedreven zijn om de belangen van de organisatie te  
                                                     verdedigen bij anderen en zich verbonden voelen 
                                                     met de organisatie, taak en functie 
 
niveau 2: je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt   
               overeenkomstig de doelstellingen en waarden van de organisatie/directie/  
              departement/dienst/team 
 

o je overweegt in je acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de 
organisatie/directie/departement/dienst/team 

o je toont respect voor het ruimere beleidskader in de eigen adviezen en beslissingen 
o je spreekt op een constructieve en respectvolle manier over de eigen organisatie/ 

directie/departement/ dienst/team 
o je werkt met enthousiasme en gedrevenheid 
o je toont een voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken 
o je gaat altijd zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie, ook wanneer er 

druk wordt uitgeoefend 
 
 
 
 
COMMUNICATIE: gedreven zijn om informatie over te brengen en te ontvangen 
 
niveau 2: je kan een boodschap structureren, je communicatie aanpassen aan de doelgroep 
              en situatie en kan communiceren in twee richtingen 
 

o je past taalgebruik aan de doelgroep aan 
o je brengt je boodschappen helder, volledig en kernachtig over 
o je legt vlot contacten met verschillende mensen (achtergrond, eigenheid,…) 
o je bouwt overleg in 
o je zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen 
o je geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te brengen 
o je spreekt vlot in een aangepast tempo 



Wat is de visie van de stad Kortrijk? 

KORTRIJK kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. 

KORTRIJK is een stad waar iedereen meetelt. 

KORTRIJK wil de beste stad van Vlaanderen zijn vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 
medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Onze medewerkers dragen deze visie mee in al onze dienstverlening. Vanuit de helpdesk 1777, aan de balie 
in een dienstencentrum of bij burgerzaken, in onze sportcentra en bibliotheken, in het containerpark, de 
technische dienst, de boekhouding, de communicatiedienst, de maaltijdbedeling, de sociale dienst, … 
Enzovoort. 

  

Welke waarden verwachten wij van onze medewerkers? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. We zijn dus op zoek naar heel veel verschillende 
profielen. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten 
dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. 

Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, 
die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Samen 
Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en om elkaar 
nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever 
investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een 
interessante loopbaan. 

Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede relaties met 
onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te maken. We houden van het 
principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes waar. 

  

Divers 
In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met 
elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar ook voor de 
medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is 
ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we 
onze doelstellingen bereiken. 

Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt ons uit om 
bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende doelgroepen in onze samenleving. 
We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die 
moeite hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de  hoogopgeleiden en de 
ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van 
haar inwoners. 

  



Ondernemend 
Kortrijk heeft ambitie. 

De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft Kortrijk als 
werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-
kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in 
plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en 
waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit. 

Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond ons gebeurt 
en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en ondernemerschap, 
kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het 
er bruist. 

  

Open 
Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

Kortrijk is een grote werkgever met een enorme divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet elke 
medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. Leidinggevenden en 
medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram 
schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over 
het muurtje. 

De samenleving en onze dienstverlening worden steeds complexer. We communiceren duidelijk waar we 
voor staan en we horen graag of onze manier van werken nog beter kan. We zijn bereid om in dialoog te 
gaan. We zorgen ervoor dat informatie onze inwoners en organisaties op een snelle, eenvoudige en 
begrijpelijke manier bereikt. We zetten in op bereikbaarheid en service. 

  

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

 

 


