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1. Identificatiegegevens 

Functietitel Wijkwerk-coach 
Wijkwerken Zuid-West-
Vlaanderen 

Niveau B 

Graad B1-B3 

 

2. Positionering in het organogram 

Leiding krijgen van Directeur W13 
Wijkwerk-coördinator Wijkwerken Zuid-West-
Vlaanderen 

Collega’s in de functie Team Wijkwerken en team W13 

Standplaats  Standplaats in regio Zuid-West-Vlaanderen,  
exacte locatie nog te bepalen  

 

3. Doel van de functie 

De Wijkwerk-coach is verantwoordelijk voor het goede verloop van de Wijkwerk-trajecten in Zuid-

West-Vlaanderen. 

De Vlaamse regering zette een systeem van Wijkwerken op (voorheen: PWA-stelsel). Dit wenst 

werkzoekenden (boven)lokaal te activeren om hun kansen naar werk te verhogen. VDAB of OCMW 

leidt deze wijkwerkers toe tot de organisator van het Wijkwerken (nl. W13), na het bepalen van hun 

traject naar werk.  

De wijkwerker wordt ingezet bij klanten (=gebruikers) van het Wijkwerken in activiteiten die 

aanvullend zijn aan het reguliere circuit. Deze activiteiten kunnen – onder voorbehoud – zijn: 

beperkt tuinonderhoud bij oudere mensen, toezicht in scholen, ondersteuning van de 

gemeentediensten bij het klaarzetten van lokale evenementen, administratieve ondersteuning in een 

vzw, verpakken in een landbouwbedrijf, …  

De Wijkwerk-coach zorgt ervoor dat de activiteiten correct en vlot uitgevoerd worden door de 

wijkwerker. De Wijkwerk-coach coacht de wijkwerker in zijn traject naar werk en ondersteunt 

OCMW/VDAB bij de evaluatie van het traject van de wijkwerker.  

De Wijkwerk-coach is ook verantwoordelijk om de nodige administratie uit te voeren omtrent de 

wijkwerkers en de gebruikers.  



 

 

De Wijkwerk-coach volgt de wijkwerkers in hoofdzaak ter plaatse op, die individueel ingezet zijn op 

diverse locatie in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ook matching met gebruikers en evaluaties 

gebeuren ter plaatse.  

Wijkwerken zal opstarten in januari 2018. De Wijkwerk-coach is dan ook actief in een beleidsdomein 

dat nog in ontwikkeling is en maakt deel uit van een team dat in volle opbouw is.  

Partners : 12 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen, VDAB 

 

4. Resultaatsgebieden 

 

1. Zoekt actief naar nieuwe gebruikers; informeert de gebruiker over het dienstverleningsaanbod 

en de bijhorende voorwaarden; wekt enthousiasme op bij de gebruiker voor de verdere 

samenwerking   

2. Ondersteunt zowel de wijkwerker als de gebruiker bij de opstart van een activiteit 

3. Overlegt met de gebruiker over de activiteit in functie van de optimale ontwikkeling van de 

wijkwerker  

4. Stemt het traject naar werk af met de betrokkenen (enerzijds de wijkwerker, anderzijds 

OCMW/VDAB) 

5. Verzorgt een correcte administratieve opvolging voor zowel de wijkwerkers als de gebruikers   

6. Ziet toe op de goede uitvoering van de activiteiten door de wijkwerkers (kwaliteit, werkritme, 

werkattitude)  

7. Toetst het profiel van de wijkwerker af aan de arbeidsmarkt; identificeert relevante 

competenties & opleidingsbehoeften van de wijkwerker; bespreekt samen met de wijkwerker de 

loopbaanmogelijkheden; stuurt de zoekacties van de wijkwerker bij en stuurt aan op resultaat 

8. Stemt eigen gedrag en taalgebruik af op de noden en behoeften van de wijkwerker; motiveert 

wijkwerker en grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van wijkwerker; wijst de wijkwerker op 

afspraken en op gevolgen bij het niet naleven ervan 

 

5. Kennis 

 

1. Kennis van (het aanbod van) arbeidsmarktactoren en van de arbeidsmarktproblematiek van 

kwetsbare doelgroepen  

2. Kennis van individueel en oplossingsgericht werken met kwetsbare doelgroepen 

3. Kennis van commerciële technieken   

4. Kennis van werkpostanalyse   

5. Kennis van werken in een netwerk 

 

6. Competenties 

 

8.1 Kerncompetenties 

Cluster Leiderschap 



 

 

 Coaching  

Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke 

ontwikkeling van anderen.  

Cluster Probleemoplossend gedrag 

 Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook 

wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 

 Initiatief 

Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen 

Cluster Persoonsgebonden gedrag 

 Flexibiliteit 

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen 

waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 

Cluster Beheersmatige vaardigheden 

 Plannen en organiseren 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 

Cluster Interactief gedrag 

 Samenwerken 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of 

conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier 

belang is.  

 Empathie  

Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en 

wensen van anderen.  

 

8.2 Overige competenties 

 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven 

functioneren. 

 


