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Teamverantwoordelijke sociale dienst 
 

Kortrijk als werkgever 
 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons 

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 dan ook groot en evolueren 

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

de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen. 

 

Visie 
• Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

• Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

• Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 

medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

 

Waarden 
• Divers - In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

• Ondernemend - Kortrijk heeft ambitie. 

• Open - Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

• Samen - Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infobundel 

2 

Teamverantwoordelijke sociale dienst 

 

 

Het organogram 
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De missie van de sociale dienst  
 

De sociale dienst zet zich om ervoor te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan 

leiden. We streven naar een integrale hulpverlening op alle levensgebieden van de cliënt met bijzondere 

aandacht voor de meest kwetsbaren en dit via een doorgedreven outreachende werking.   

 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: teamverantwoordelijke sociale dienst 

Cluster:  dienstverlening en sociaal beleid 

Team:   sociale dienst 

Loonschaal:  A1a – A3a 

Rapporteert aan: Clustermanager dienstverlening en sociaal beleid 

 

Doel van de functie 

 
Als teamverantwoordelijke van de sociale dienst geef je leiding aan een team van medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor een onderdeel of een bepaalde dienstverlening van het sociaal huis. Je coacht 

en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch com-
plexe opdrachten/dossiers/projecten met als doel te voorzien in de wettelijke opdracht van de sociale 

dienst om ervoor te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.  

 

Je werkt mee aan een vooruitstrevend sociaal beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuurs-

akkoord. Je zoekt organisatiebreed samenwerking om het sociaal beleid te verankeren in de organisatie. 
In  eerste instantie werk je hiervoor mee aan een doortastende reorganisatie van de sociale dienstver-

lening van  Stad en OCMW Kortrijk.  Je bouwt een netwerk uit zowel binnen als buiten de organisatie 

om zo het sociaal beleid in Kortrijk te versterken. Je maakt ook een sterke link met het programma 
armoedebestrijding en sociale vooruitgang.  Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in 

voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten en/of coacht u de leidinggevenden binnen jouw 

dienst hierin. 
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Verantwoordelijkheden 
 

• Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren 
en partners een sociaal beleid uit met aandacht voor de meest kwetsbaren. Je realiseert de 

ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder 
versterken.  

Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en 
acties. Je waakt over de realisatie ervan.  

De financiële opvolging en het bewaken van de timing van je projectportfolio is één van je 
prioriteiten.  

Je verbindt je team met andere delen binnen je organisatie en je creëert synergiën tussen 

verschillende thema’s en projecten. Je werkt autonoom en zelfstandig en koppelt waar nodig 
terug naar het MAT of je clustermanager waar nodig. 

 

• Je staat in voor de goede werking van de sociale dienst en coördineert de activiteiten ervan 

rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van 
jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch 
(inclusief het genereren van managementinformatie) als financieel vlak. 

Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw dienst als hechte teams én 1 samenwerkend 

geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, 
en de interne communicatie binnen de dienst. 

Je doet voorstellen ter optimalisatie van de werking en de dienstverlening en deze bespreek je 
met de clusterverantwoordelijke. Je werkt hiervoor acties en projecten uit in het kader van het 
meerjarenplan en zorgt ervoor dat deze acties uitgevoerd worden. 

Je zorgt ervoor dat er kwaliteitscontroles, procedures, rapporteringsdocumenten, enz. 

beschikbaar zijn en gehanteerd worden. 
 

 

• Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de 

visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie 
van resultaat- en mensgerichte aanpak. In samenwerking met HR zorg je ervoor dat je mede-

werkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je 
hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden en hen tijdig en uitvoe-
ring informeert.  

 

• Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen 

van de cluster Dienstverlening en Sociaal Beleid en zorgt ervoor dat ze binnen jouw dienst 
vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere diensten in de cluster, mee 

aan het veranderingstraject waarbij de sociale dienstverlening wordt hervormd tot een efficiënte 
en performante werking met bijzondere aandacht voor outreachend werken en rechtendetectie.  

Je voert voorbereidende analyses uit en toetst de haalbaarheid van projecten en staat in voor 
het bepalen en bewaken van de doelstellingen van de projectgroep.  

 

Je volgt projecten administratief en financieel op en staat in voor de projectorganisatie en de 
kwalitatieve uitvoering van de projecten. Je stuurt de projectleden aan en begeleidt hen en 

indien nodig sta je zelf in voor de opvolging of behandeling en sta je in voor de communicatie 
met interne of externe belanghebbenden, conform het algemeen beleid van Kortrijk.  
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• Je onderhandelt en/of bemiddelt met verschillende interne en externe partners en je maakt 

hierbij de nodige afspraken en volgt die op en stuurt waar nodig bij. 
 

• Je stelt je expertise ten dienste van  wie er behoefte, nut en belang aan heeft, zodat de goede 
werking van jouw dienst gegarandeerd blijft en dit ook in het geval van veranderende situaties 
en behoeften. Je onderhoudt contacten met diverse diensten en (externe) organisaties met het 
oog op het uitbouwen van deze expertise en van een netwerk 

Je houdt een brede kijk op het welzijnslandschap en zet in op netwerking met andere wel-
zijnspartners en exploreert opportuniteiten om beter samen te werken.  

 

 

Competenties  
 

Overtuigingskracht  
 

Je overtuigt anderen door het hanteren van logische, weldoordachte en overtuigende argumenten en 
beïnvloedingstechnieken. Je streeft naar haalbare compromissen en win-win situaties. 

• Je besteedt voldoende tijd aan het detecteren van signalen van weerstand. 

• Je buigt weerstand om in samenwerking. 

• Je overtuigt door je standvastigheid. 

• Je gaat expliciet na of je voorstellen en standpunten instemming vinden. 

• Je streeft tijdens onderhandelingen constructief naar een win-win situatie. 

• Je bereikt tijdens onderhandelingen het vooropgestelde doel. 

• Je onderhandelt in een constructieve sfeer met respect voor de ander. 

• Je aanvaardt in onderhandelingen realistische compromissen. 

• Je benadrukt gemeenschappelijke elementen, resultaten en belangen die ook voor andere 
acceptabel zijn bij de verdediging van eigen voorstellen. 

• Je speelt in op de (non-verbale) reacties van anderen om hen sterker te betrekken en warm 
te maken voor je ideeën. 

• Je benadrukt de voordelen van eigen stellingname en verduidelijkt de eventuele nadelen van 
de standpunten van anderen. 

• Je legt voorafgaandelijk contacten met anderen om meningsverschillen te kunnen detecteren 
en om tot afspraken of compromis te komen. 

• Je anticipeert voor welke argumenten anderen gevoelig zijn en benadrukt deze in je 
argumentatie. 

• Je kan ad rem antwoorden formuleren op nieuwe tegenargumenten van de ander. 
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Resultaatsgerichtheid 
 

Je stuurt op resultaat, ook team- of dienst overschrijdend. 

• Je maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken. 

• Je realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen de eigen 
als binnen andere diensten. 

• Je formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen. 

• Je ontwikkelt doelgerichte en concrete actieplannen met doelen, mensen, middelen, timing… 

• Je spreekt anderen aan op het bereiken van doelstellingen wanneer dit nodig blijkt. 

• Je maakt afspraken over de wijze waarop lange termijndoelen moeten behaald worden. 

• Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en vertoont hierbij 
een voorbeeldgedrag. 

• Je durft berekende risico’s te nemen om de zaken positief te laten evolueren. 

• Je neemt beslissingen, ook als er een risico aan verbonden is. 

• Je neemt beslissingen, ondanks de weerstanden die deze kunnen opwekken. 

• Je neemt op zelfstandige wijze tactische en strategische beslissingen. 

• Je straalt professionaliteit uit door je stellingname en daadkracht. 

• Je plant en structureert voor jezelf en anderen om stress te voorkomen. 

• Je toont een voorbeeldgedrag door onder grote druk en in complexe situaties positief te 
blijven. 

 

Klantgerichtheid 
Je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert  anderen om 
klantgericht te werken.  

• Je ziet en zoekt kansen om de klantentevredenheid te verhogen. 

• Je speelt in op signalen van klanten en doet voorstellen naar structurele acties. 

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

organisatie. 

• Je stimuleert anderen om klantgericht te werken. 

• Je toont voorbeeldgedrag inzake kwaliteitsvolle dienstverlening naar de klant. 

• Je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn 

vraag. 

• Je anticipeert op de behoeften van klanten en stimuleert anderen dit ook te doen. 

• Je past procedures en processen aan in functie van klantenbehoeften en 

klantentevredenheid. 
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• Je doet ruime en systematische bevragingen naar behoeften en tevredenheid. 

• Je hebt, bij het nemen van beslissingen, steeds de klant en de context in het 

achterhoofd. 

• Je benadert klachten als waardevolle informatie. 

• Je verankert een klantgerichte benadering structureel in de organisatievorm. 

• Je voorziet in een actieve begeleide doorverwijzing van klanten naar het juiste aanbod 

of naar de juiste collega. 

• Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren. 

• Je legt meetbare doelstellingen vast op vlak van klantgerichtheid en 

klantentevredenheid. 

• Je stelt de klant centraal in de organisatie. 

• Je stelt een behoeftegestuurd aanbod samen. 

• Je neemt initiatief om de toegankelijkheid in de organisatie te vergroten. 

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

relatie met de klant. 

• Je leeft je in de situatie van klanten, benoemt de essentie, maar blijft oog hebben 

voor een groter geheel. 

• Je geeft de klant inspraakmogelijkheid, binnen de grenzen en mogelijkheden van  

Kortrijk. 

• Je bent door je eigen gedrag een voorbeeld voor anderen en gaat respectvol met 

klanten om. 

• Je zoekt de meest efficiënte oplossing voor een vraag/ klacht die zowel voor de klant als de 

organisatie aanvaardbaar is. 

• Je neemt je rol van aanspreekpunt voor de klant op je. 

• Je communiceert op een transparante wijze met de klant. 

 

Visie 
 

Je denkt conceptueel en breder dan je eigen discipline of context. 

• Je schat de ruimere consequenties van de eigen acties, voorstellen en beslissingen correct in. 

• Je ontwikkelt een brede kijk over diverse functies of afdelingen heen. 

• Je kadert adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext. 
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• Je weet welke externe factoren/ organisaties de uitvoering van jouw opdracht kunnen 

beïnvloeden. 

• Je herkent patronen, ziet verbanden en verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt 

en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan. 

• Je werkt aan doelen en plannen op lange termijn. 

• Je neemt afstand van de dagdagelijkse gang van zaken/ problematiek. 

• Je richt zich op mogelijkheden in de toekomst. 

• Je volgt de trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. 

• Je volgt ontwikkelingen in de politieke, maatschappelijke en externe omgeving op. 

• Je begrijpt de weerslag van ontwikkelingen binnen de organisatie op de eigen 

(sub)afdeling. 

• Je bekijkt de mogelijke impact van jouw beleid/ beslissingen op andere afdelingen en 

bedrijven. 

• Je denkt in globale termen over waarden, systemen, processen, zonder zich te verliezen 

in details. 

• Je hebt een globaal inzicht in het geheel van niet-gerelateerde domeinen. 

• Je betrekt maatschappelijke aspecten, behoeften en verwachtingen. 

• Je maakt gebruik van conceptuele modellen. 

• Je laat blijken dat je op een abstract niveau kan denken: je creëert nieuwe inzichten door 

onder andere diverse denkkaders en modellen te bouwen. 

• Je betrekt globale organisatiemodellen en –processen in jouw denkproces. 

• Je bepaalt parameters om de processen van het departement te optimaliseren. 

• Je interpreteert beleidsparameters over de (sub)afdeling op een correcte manier. 

 

Communicatie  
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 maakt een correcte en leesbare synthese van een complexe situatie. 

• Je stelt boodschappen aantrekkelijk voor. 

• Je maakt teksten luchtig en aangenaam om te lezen. 

• Je maakt gebruik van relevante en overtuigende argumenten die inspelen op de doelgroep 
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• Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen en emoties en anticipeert hierop 

 door je communicatiestijl aan te passen. 

• Je gaat strategisch om met argumenten. 

• Je stimuleert anderen tot helder en open communicatie. 

• Je bevordert de onderlinge communicatie. 

• Je (h)erkent onderliggende belangen en emoties en geeft gezamenlijke belangen aan. 

• Je weet tegenargumenten om te bouwen en aan te wenden in de eigen argumentatie. 

• Je hanteert een passende onderhandelingsstijl. 

• Je kan door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in het eigen 

standpunt weerstanden overwinnen. 

• Je vertaalt organisatie- en afdelingsdoelstellingen in een begrijpelijke tekst. 

• Je creëert enthousiasme door je schrijfstijl. 

• Je creëert enthousiasme door je mondelinge communicatie. 

• Je hanteert een logische structuur in een presentatie. 

• Je blijft zelfvertrouwen uitstralen, ook bij kritische interpellaties of moeilijke vragen. 

• Je boeit hoorders met je verhaal. 

• Je brengt een presentatie of uiteenzetting op een levendige, dynamische wijze. 

• Je beantwoordt vragen op een gepaste wijze, zonder het geheel uit het oog te verliezen. 

• Je schept een situatie waarbij je uitnodigt tot een gesprek. 

• Je neemt voldoende tijd om te luisteren. 

• Je schat in wie welke informatie nodig heeft. 

• Je maakt zelf een plan op aan wie wanneer en waar te rapporteren. 

• Je geeft tijdig correcte feedback. 
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Leidinggeven   
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 laat je stijl van leidinggeven aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de dienst, 

het departement of de directie. 

• Je creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en hier gericht 

naartoe te werken. 

• Je creëert betrokkenheid door verantwoordelijkheid te geven over grotere, dienst overschrij-

dende en/ of lange termijn projecten. 

• Je achterhaalt de motiverende factoren van jouw medewerkers en speelt erop in. 

• Je stimuleert de autonomie en zelfredzaamheid van je medewerkers. 

• Je vermijdt conflicten door het voeren van duidelijke communicatie. 

• Je bepaalt het resultaat dat behaald moet worden. 

• Je voert regelmatig functioneringsgesprekken op een constructieve, positieve manier om me-

dewerkers te motiveren, te stimuleren en te ontwikkelen. 

• Je legt afspraken vast om het functioneren van de medewerkers te verbeteren. 

• Je maakt een correcte eindbalans van het functioneren van je medewerkers over een 

afgelopen periode en legt dit vast in een evaluatieverslag. 

• Je geeft, indien nodig, op een duidelijke manier de werkpunten bij je medewerkers aan. 

• Je zorgt ervoor dat de functie van de medewerkers uitdagend blijft en formuleert, samen met 

de medewerker, SMART-doelstellingen op inhoudelijk en persoonlijk vlak en volgt deze op. 

• Je geeft medewerkers eindverantwoordelijkheid. 

• Je geeft bevoegdheid om in complexe situaties verantwoordelijkheid op te nemen. 
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Toelatingsvoorwaarden 
 

Via werving: 

• een masterdiploma en minimum 3 jaar leidinggevende ervaring (ervaring in de sociaal econo-
mische sector is een pluspunt) 

• geen masterdiploma, maar wel 3 jaar leidinggevende ervaring (ervaring in de sociaal econo-
mische sector is een pluspunt) en slagen voor een niveau en capaciteitstest 

o 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 selec-
tieprocedure 

Via bevordering: 

• min. 4 jaar graadanciënniteit op B niveau binnen Stad of OCMW en een gunstig evaluatiere-
sultaat voor de laatste periode evaluatie 

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

Via interne en externe mobiliteit:  

• minimum 12 maand graadanciënniteit hebben op A niveau binnen stad of OCMW 

• een gunstig resultaat kunnen voorleggen van de laatste periodieke evaluaties 

 

 

Selectieprocedure 

 

Deel 1:  

Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden: 

• kandidaten met masterdiploma krijgen de thuisopdracht (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 

• resultaat : geslaagd/niet geslaagd 

• kandidaten die slagen voor de capaciteitstest krijgen de thuisopdracht.  

Timing: week 24/8/20 

 

Deel 3:  

Thuisopdracht:   

• uitwerken functiegerelateerde case  

o Van zodra na afsluit van de niveau en capaciteitstest meer dan 8 kandidaten overblij-
ven is de thuisopdracht eliminerend.  

o Bij minder dan 8 geldige kandidaten na afsluit van de niveau en capaciteitstest wordt 
de thuisopdracht samen met het interview gequoteerd als geïntegreerde proef.  
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Timing: week 31/8/20 

Deel 4:  

Interview 

• toelichting thuis opdracht 

• vraagstelling door de jury 

• gedragsgericht interview 

Timing: 11/9/20 en 14/9/20 

 

Deel 5:  

Assessment 

• resultaat : geschikt/niet geschikt. 

• het resultaat van het assessment is eliminerend  

Timing: 21/9/20 en 22/9/20 

 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is. 

 

Meer info 
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure 

via vacature@kortrijk.be. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be
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