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Teamcoördinator leerwerkplaats 
 

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 dankzij snelle 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  

• Ondernemend  

• Open  

• Samen  
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Het organogram 
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De missie van de leerwerkplaats 
 

De Leerwerkplaats is een samenwerking tussen de Poort vzw en het OCMW. Zij biedt voor mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de meest kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij, een 
diversiteit van competentieversterkende opleidingen en leerervaringen aan met een intense coaching 

door ervaren instructeurs. De Leerwerkplaats streeft hierin naar een beleid ten aanzien van alle 
medewerkers waarbij zowel maatschappelijke integratie als veiligheid, gezondheid en welzijn bij de 
uitvoering van het werk centraal staat. 

 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming:  teamcoördinator leerwerkplaats  

Cluster:   dienstverlening en sociaal beleid  

Team:    werk en activering   

Loonschaal:   B4-B5 

Rapporteert aan:  teamverantwoordelijke werk en activering 

 

Doel van de functie 

 

Mensen sterker maken is één van de hoofddoelstellingen van sociale dienstverlening van Kortrijk.  

Samen met de Poort VZW willen we via werkervaring, kwalitatieve vormingen en psychosociale bege-
leiding de inzetbaarheid en sociaaleconomische positie van leerwerknemers naar een hoger niveau tillen.  

 
Samen met een team van  gedreven en talentvolle instructeurs gaan we voor een duurzaam resultaat 

op maat van de leerwerknemer en vormen we één sterk team met expertise in zowel schoonmaak, 
groen of bouw die bovendien hierin een partner is van verschillende interne stadsdiensten.  

 

We gaan voor een optimale doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, waarbij we aandacht hebben 
voor veiligheid en diversiteit, maar waarbij we ook kritisch zijn voor onze dienstverlening, zowel naar 

de leerwerknemer toe als naar de (interne en externe) klant. We willen via een diversiteit aan werk-
vloeren een zo groot mogelijk verschillend aantal werkervaring kunnen aanbieden met hoge kwaliteits-

eisen, maar waar we ook oog hebben voor de leerwerknemer die hierin extra begeleiding nodig heeft.  

 
Als teamcoördinator van de leerwerkplaats haal je het beste uit je team naar boven en zorg je ervoor 

dat de leerwerkplaats een belangrijke speler wordt binnen het activeringsbeleid van de organisatie. Je 
slaagt erin te komen tot een beleid dat kansen wil geven en dit  op een innovatieve en proactieve manier 

op maat van elke leerwerknemer.  
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Verantwoordelijkheden 
 

• Je geeft leiding aan een team van instructeurs van zowel het OCMW als De Poort vzw dat 

werkervaring aanbiedt in schoonmaak, groenonderhoud of de bouwsector.   Je coacht en be-

geleidt hen in de dagelijkse werking. Je zorgt dat je team mee het verhaal van de leerwerkplaats 
uitdraagt, achter de visie blijft staan en gemotiveerd blijft. Je doet dat binnen de HR-visie van 

de stad en het OCMW en in nauwe samenwerking met De Poort vzw, waar we gaan voor een 
juist evenwicht tussen resultaat en mens.  

• Je ziet toe op de kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten en projecten van de leerwerkplaats 

waarbij je de verschillende werven (technisch) opvolgt. Je hebt hierbij oog voor de veiligheid 
en zorgt voor de opvolging van de hoeveelheid grondstoffen, materiaal en personeel. De ver-

werking en opmaak van werfverslagen, vorderingsstaten, afrekenstaten en opleveringen beho-

ren hier ook toe. 

• Je legt de focus op welzijn, gezondheid en veiligheid zowel bij de leerwerknemers als bij de 

instructeurs. Hierbij zie je toe op een degelijke begeleiding van de leerwerknemers door de 

instructeurs en op het veiligheid en preventiebeleid binnen de leerwerkplaats in samenwerking 

met de preventieadviseur.  

• Je houdt in de gaten dat de wisselwerking tussen de Poort vzw en het OCMW goed verloopt. Je 

organiseert hiervoor overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communi-
catie binnen de leerwerkplaats en bent hierin een echte teamspeler.  

• Je zet in op zinvolle werkopdrachten, werkvloeren en werven en verliest hierbij de samenwer-

king met andere interne stadsdiensten en partners niet uit het oog.  

 

 

Competenties  
 

Overtuigingskracht  
Je overtuigt je team van instructeurs van je mening, idee, aanpak en visie door de inhoud en stijl van 
je argumentatie en zet hen aan tot actie. Je bent enthousiast over je visie op de leerwerkplaats en weet 
dit met kwalitatieve argumenten je standpunt over te brengen. Je zet je teamleden in beweging en 
baseert je hiervoor op een logische argumentatie.   

 

Samenwerken 
Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt actief mee aan een 

goede groepssfeer en stimuleert hen tot samenwerken. Je overlegt met je instructeurs om tot een 

gezamenlijk resultaat te komen. Je bespreekt meningsverschillen of verschillen in plan van aanpak op 
een diplomatische en respectvolle manier. Je buigt eventuele conflicten om in een constructieve 

samenwerking. Je betrekt anderen bij het nemen van een besluit en stimuleert anderen om relevante 
info te delen.  

 

Klantgerichtheid 
Je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de (interne en externe) klant en volgt ze 

op. Je gaat na bij klanten van de leerwerkplaats of de aangeboden dienstverlening voldoet en verwerkt 

eventuele klachten. Je bent kritisch voor de dienstverlening van de leerwerkplaats zowel bij klanten als 
bij de leerwerknemers zelf. Je bent een aanspreekpunt voor de klant, de instructeurs en elke 
leerwerknemer.  
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Plannen en organiseren 
Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je 
team van instructeurs. Je voorziet daarom een actieplan met de benodigde middelen, mensen en tijd. 

Je stelt een stappenplan op waarin je de prioriteiten niet uit het oog verliest. Je past doelstellingen en 
actieplannen aan in functie van veranderende of onvoorziene omstandigheden.  

 

Communicatie  

Je kan een boodschap structureren, je communicatie aanpassen aan de doelgroep en situatie. Je 
brengt boodschappen helder, volledig en kernachtig over. Je legt vlot contacten met verschillende 

mensen (achtergrond, eigenheid,…) en geeft door je gedrag en houding blijk van interesse over de 
inbreng van de ander. Je zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen.  

 

Leidinggeven   
Je stuurt je team(s) aan op middellange termijn, resultaat- en ontwikkelingsgericht. Je laat je stijl van 

leidinggeven aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van je teamleden. Je geeft duidelijk aan 

wat je van je medewerkers verwacht en geeft hen correcte en duidelijke feedback. Je toont 
waardering voor individuele en gezamenlijke resultaten van je teamleden. Je toont vertrouwen in de 
capaciteiten van je medewerkers.  
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Toelatingsvoorwaarden 
 

Via werving: 

• een bachelor diploma (ervaring in het vakgebied bouw en leidinggevende ervaring  is sterk 
aangewezen) 

• geen bachelor diploma maar wel minimum 3 jaar relevante beroepservaring in het vakgebied 
van de bouw (leidinggevende ervaring is sterk aangewezen) en slagen voor een niveau en ca-
paciteitstest.  

Via bevordering: 

• min. 4 jaar graadanciënniteit op B1-3 niveau binnen stad of OCMW Kortrijk en een gunstig 
evaluatieresultaat 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 B4-5 niveau binnen stad of OCMW Kortrijk 

• een gunstig resultaat kunnen voorleggen van de laatste periodieke evaluatie 

 

Selectieprocedure 

 

• STAP 1: Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden: 

o kandidaten met bachelor diploma worden uitgenodigd voor het speed interview 

o kandidaten zonder bachelor diploma die wel voldoen aan de vooropgestelde toela-
tingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de niveau en capaciteitstest 

 

• STAP 2: Niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een ba-
chelor diploma 

o resultaat : geslaagd/niet geslaagd 

o kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor het speed in-
terview 

timing: week 9/11/20 
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• STAP 3: Speed interview (enkel als er meer dan 8 geldige kandidaturen zijn na afsluit van de 
niveau en capaciteitstest) 

timing: week 16/11/20 en week 23/11/20 

 

• STAP 4: Geïntegreerde proef (case + interview) 

o thuisopdracht 

o toelichting thuis opdracht 

o vraagstelling door de jury 

o gedragsgericht interview 

timing: 5/12/20  

 

• STAP 5: Assessment 

o week 14/12/20 

 

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 vacatures@kortrijk.be. 

 

mailto:vacatures@kortrijk.be
mailto:vacatures@kortrijk.be

