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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 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. En dat weerspiegelt zich in onze 

waarden.  

 

WAARDEN 

Divers - Ondernemend - Open – Samen. 

 

 

HET ORGANOGRAM 
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FUNCTIEGEGEVENS 

Functiebenaming:  Teamverantwoordelijke sociale dienst 

Directie:    Dienstverlening en sociaal beleid 

Team:    Sociale dienst 

Loonschaal:   A1a – A3a 

Rapporteert aan:   directeur dienstverlening en sociaal beleid 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De sociale dienst is een team binnen de directie dienstverlening en sociaal beleid. Het bestaat uit 4 

hoofdmaatschappelijk werkers, een teamcoördinator en een 80 tal medewerkers, voornamelijk 

maatschappelijk werkers, maar ook een aantal administratief medewerkers.  

WAT IS DE MISSIE VAN DE SOCIALE DIENS?  

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. 

WAT IS HET DOEL VAN DE FUNCTIE? 

 

Sociale dienstverlening is één van de kerntaken van het OCMW. Als teamverantwoordelijke geef je 

leiding aan een gedreven team van hoofdmaatschappelijk werkers dat verantwoordelijk is voor een 

onderdeel of een bepaalde dienstverlening van het sociaal huis, gaande van budget en schuldhulp tot 

algemeen maatschappelijk werk. Via een innovatieve kwalitatieve begeleiding zorgt het team van de 

sociale dienst ervoor dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden. Als 

teamverantwoordelijke van de sociale dienst haal je het beste uit je team naar boven en zorg je ervoor 

dat het sociaal beleid in Kortrijk een voorbeeld is in Vlaanderen.   

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

• Je geeft leiding aan een team van hoofdmaatschappelijk werkers.  Je coacht en begeleidt hen 

in de dagelijkse werking. Je zorgt dat dit team en bij uitbreiding de maatschappelijk werkers   
het verhaal van de sociale dienst uitdraagt, achter de visie blijft staan en gemotiveerd blijft. Je 

doet dat binnen de HR-visie van Kortrijk waar we gaan voor een juist evenwicht tussen resultaat 
en mens en waar de talenten van elk van de medewerkers tot hun recht komen.  

• Je werkt actief mee aan een vergaande reorganisatie van de sociale dienstverlening waarbij de 

focus wordt gelegd op een innovatieve brede generalistische outreachende werking en rech-
tendetectie waar blijvend wordt ingezet op het verlagen van drempels en vergroten van de 
toegang tot hulpverlening bij alle doelgroepen, en bij uitstek de meest kwetsbaren.  

• Je zet in op organisatie brede samenwerkingen en je legt de nodige linken met het programma 

armoedebestrijding en sociale vooruitgang, met als doel het sociaal beleid te verankeren in de 

organisatie. Ook buiten de organisatie bouw je een sterk netwerk uit om zo het sociaal beleid 
in Kortrijk te versterken. 

• Je werkt zowel op een strategisch beleidsmatig als op een operationeel niveau met aandacht 
voor alle partners en belanghebbenden Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover 
dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken.  
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• Je houdt in de gaten dat de wisselwerking tussen de verschillende teams goed verloopt en dat 

de werking van deze teams onderling goed op mekaar is afgestemd.  Je organiseert daartoe 

overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen je team.   

 

WELKE COMPETENTIES METEN WE? 

Overtuigingskracht 

Je overtuigt anderen door het hanteren van logische, weldoordachte en overtuigende argumenten en 

beïnvloedingstechnieken. Je streeft naar haalbare compromissen en win-win situaties en buigt eventuele 
weerstand tegen verandering om in samenwerking. Je benadrukt gemeenschappelijke elementen, 
resultaten en belangen die ook voor andere acceptabel zijn bij de verdediging van eigen je voorstellen.  

 

Resultaatsgerichtheid 

Je stuurt op resultaat, ook team- of dienst overschrijdend. Je ontwikkelt doelgerichte en concrete 
actieplannen met doelen, mensen, middelen, timing…en spreekt je medewerkers aan op het bereiken 

van die doelstellingen waar nodig. Je neemt ondanks eventuele weerstanden toch doordachte 

beslissingen. Je neemt tactische en strategische beslissingen en je bent een voorbeeld door onder druk 
en in niet evidente situaties positief te blijven.  

 

Klantgerichtheid 

Je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om 
klantgericht te werken. Je speelt in op signalen van cliënten en doet voorstellen naar structurele acties.. 

Je anticipeert op zaken in functie van een optimale dienstverlening of werking van de sociale dienst en 
past procedures en processen aan in functie van klantenbehoeften en klantentevredenheid. Je verankert 

een klantgerichte benadering structureel in de organisatievorm en zoekt de meest efficiënte oplossing 
voor een vraag/ klacht die zowel voor de klant als de organisatie aanvaardbaar is. 

 

Samenwerken 

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 hiertoe 
overleg in om tot een gezamenlijk resultaat te komen, ook met collega’s buiten het eigen team. Je werkt 
actief samen met collega’s of derden aan de realisatie van de reorganisatie van de sociale dienst en zet 
die samenwerking om in een constructieve teamwerking. Je maakt actief gebruik van je externe relaties 
om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van Kortrijk.  

 
 

Communicatie 

Je hanteert een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl en draagt zorg voor een goed 

communicatieklimaat. Je stelt boodschappen aantrekkelijk voor en maakt gebruik van relevante en 

overtuigende argumenten die inspelen op de doelgroep. Je gaat strategisch om met argumenten en je 

schept een situatie waarbij je uitnodigt tot een gesprek. Je schat in wie welke informatie nodig heeft. 

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

 

Leidinggeven  

Je stuurt een dienst, een departement of een directie aan op lange termijn en creëert betrokkenheid.  

Je creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en hier gericht naartoe te 
werken. Je geeft je  medewerkers eindverantwoordelijkheid over hun team en bevoegdheid om in 
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complexe situaties verantwoordelijkheid op te nemen. Je laat je stijl van leidinggeven aansluiten bij de 

behoeften en mogelijkheden van je teamleden en toon vertrouwen in de capaciteiten en talenten van 
je medewerkers.  

 

Visie 

Je denkt conceptueel en breder dan je eigen discipline of context. Je ontwikkelt een brede kijk over 

diverse functies of afdelingen heen en richt je op de mogelijkheden van de sociale dienst in de 

toekomst. Je bekijkt de mogelijke impact van jouw beleid/beslissingen binnen andere teams. Je denkt 

in globale termen over de waarden van Kortrijk systemen, processen, zonder je te verliezen in details 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

 

Ben je een externe kandidaat? 

• Een masterdiploma  (leidinggevende ervaring of ervaring in projecten leiden of projectcoördi-
natie is sterk aangewezen) 

• Geen masterdiploma maar wel minimum 3 jaar leidinggevende ervaring in projecten leiden of 

projectcoördinatie en slagen voor 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 

Ben je een interne kandidaat? 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
INFOBUNDEL |TEAMVERANTWOORDELIJKE SOCIALE DIENST 
 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 

selectieprocedure. 

 

Deel 1 

Niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma 

o resultaat : geslaagd/niet geslaagd 
o kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de speed in-

terviews  

Deel 2 

Speed interview: peilen naar inzicht en motivatie, communicatie 

o Van zodra na afsluit van de niveau en capaciteitstest meer dan 8 kandidaten overblij-
ven worden er speed interviews georganiseerd.  

o Bij minder dan 8 geldige kandidaten na afsluit van de niveau en capaciteitstest wordt 
direct overgegaan naar het interview.  

Het minimale resultaat om door te stromen naar het derde deel is 60/100. 

Timing: het speed interview gaat onder voorbehoud door op 14/12/2020. 

 

Deel 3 

Interview 

• case ter plekke en korte toelichting van de case 

• vraagstelling door de jury 

• gedragsgericht interview 

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is  60/100. 

Timing: Het interview gaat onder voorbehoud door op 8/1/21. 

Deel 4 

Assessment  

• resultaat: geschikt/niet geschikt. 

• het resultaat van het assessment is eliminerend  

Timing: het assessment gaat onder voorbehoud door op 15/1/21 en 18/1/21 
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Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig 

is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen 

op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging 

ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van 

onbepaalde duur. 

 

 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

• Een contract van onbepaalde duur op A1a A3a -niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• Eindejaarspremie. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

• Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van 

relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een 

maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat 
de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter 
onze organisatiewaarden (link) kunnen staan en die ook uitdragen.  

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, con-
structief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent. 

 

HEB JE VRAGEN? 

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

via vacatures@kortrijk.be. 
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