
 

 
 

 

 

 

FUNCTIECONTEXT 
 
Het Welzijnshuis Waregem staat in om zorg, hulp, opvang en begeleiding te bieden waar nodig en dit in de 
eerste plaats voor de inwoners van de eigen gemeente. De dienstverlening richt zich op het totale mens -zijn 

van de cliënt, de bewoner, de gebruiker met bijzondere aandacht en respect voor zijn eigenheid en 
zelfredzaamheid.  
 

Samenwerking van beleid, personeel, cliënten, bewoners, gebruikers en hun omgeving ervaren wij als een 
positieve kracht. 

Daartoe willen wij de nodige middelen inzetten, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling tussen 
individu en gemeenschap. Wij willen vanuit een open kijk en in samenspraak met onze omgeving blijven 

zoeken naar een kwaliteitsvol, vooruitstrevend en creatief welzijnsbeleid, met bijzondere aandacht voor 
“kansarmen en ouderen”. 
 

Het Welzijnshuis Waregem telt verschillende diensten en voorzieningen, elk met hun eigen werkterrein en 

wil voor alle hulpbehoevenden, in de eerste plaats de inwoners van Waregem, een gewaardeerde partner 
zijn in het oplossen van leefproblemen. De kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van alle mensen, die 

niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen aansluiten bij of deelnemen aan de bestaande maatschappelijke 
voorzieningen.  

 
De functie wijk-werkcoach situeert zich binnen het team activering. De activiteiten van de cluster activering 

bestaan o.a. uit het zoeken en begeleiden van cliënten naar een geschikte opleiding en gepaste job.  
 

Plaats in de organisatie: 
 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

Als wijk-werkcoach staat u in nauw overleg met cliënt, trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers in 
voor het begeleiden op de werkvloer van diverse organisaties & bedrijven van medewerkers uit 

kansengroepen in het kader van activering en wijk-werken.    

 
De Wijkwerk-coach is mee verantwoordelijk voor het goede verloop van de Wijkwerk-trajecten in Waregem 
en Anzegem, Deerlijk en Avelgem. De Wijkwerk-coach volgt de wijkwerkers ter plaatse op, die individueel 

ingezet zijn op diverse locatie voornamelijk in Waregem, maar ook in Anzegem, Deerlijk en Avelgem. 
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WIJK-WERKCOACH (HT) – WELZIJNSHUIS:CLUSTER ACTIVERING 



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, …  

 
 

 

TAKENPAKKET 
 
 Verantwoordelijk voor het begeleiden & coachen van kansengroepen op diverse werkvloeren in het 

kader van activering en wijk-werken 

- U begeleidt, motiveert en coacht de medewerkers ter plaatse op de diverse werkvloeren 

- U leert de medewerkers vaardigheden aan op maat van hun mogelijkheden 

- U heeft oog voor de leermogelijkheden van de medewerkers  

- U stuurt de medewerkers tijdig bij  

- Bieden van administratieve hulp aan cliënten in verband met werk en opleiding  

- Verzorgen van de nodige administratie 

- U kan activiteiten en opdrachten analyseren en aanpassen ifv. de mogelijkheden van de 

medewerkers 

- U neemt verantwoordelijkheid op bij klachten of problemen, neemt deze ernstig en zoekt naar 

concrete oplossingen 

- U stimuleert veilig werken bij de medewerkers  

 
 

 Verantwoordelijk voor communicatie en contacten 

- Regelmatig overleg met trajectbegeleiders en werkvloerverantwoordelijken en veiligheidsadviseur 

- Belangrijke informatie mondeling of schriftelijk doorgeven aan trajectbegeleiders  

- Professioneel netwerk: trajectbegeleiders en hoofdmaatschappelijk werkers van OCMW Waregem, 

Avelgem, Deerlijk en Anzegem, trajectbegeleiders van VDAB, werkvloerverantwoordelijken en 
instructeurs van sociale economiebedrijven 
Extern: cliënten en o.a. onderwijsinstellingen, VDAB, GTB, stad, (sociale economie) bedrijven in de 

regio 

- Actieve deelname aan de vastgelegde overlegmomenten 

 
 
 

COMPETENTIEPROFIEL 
 
 

TECHNISCHE COMPETENTIES 
 

 Kennis: kennis van managementstijlen in omgang met doelgroepwerknemers, 
tewerkstellingsmaatregelen, procedures werkwinkel, sociale kaart, ocmw wetgeving 

 Talen: mondeling en schriftelijk correct Nederlands, basiskennis Frans en Engels  

 ICT: PC-vaardigheid, vlot gebruik telecommunicatie en kennis van specifieke softwareprogramma’s  

 
 

 
 
 



PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 
 
 Klantgerichtheid (niv II)  

 is actief initiatieven nemen om voor de gebruikers een geschikte oplossing te bieden voor 
specifieke vragen:  

- onderzoekt gericht de wensen en behoeften van gebruikers  

- neemt verantwoordelijkheid op bij fouten, klachten of problemen, neemt deze ernstig en zoekt 

naar concrete oplossingen 

- vraagt feedback en zorgt voor follow up naar gebruiker 

- kan pro-actief informatie verstrekken 

 Kwaliteitsgerichtheid (niv II)  

 is actief meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de dienst: 

- neemt onmiddellijk actie als de kwaliteit ontoereikend is  

- controleert zaken voordat ze de deur uitgaan 

- stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om verbetersuggesties te 

doen 

- benut informatie afkomstig uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te 

optimaliseren 

 Samenwerken (niv I) 

 is actief meewerken in het team: 

- toont respect voor de verscheidenheid in mensen 

- geeft de ander ruimte om voor zijn/haar mening uit te komen 

- biedt gevraagd en ongevraagd hulp op een correcte wijze 

- informeert de ander juist en volledig over eigen activiteiten 

- aanvaardt groepsbeslissingen 

 

 Integriteit (niv II) 

is verantwoordelijkheid voor het eigen handelen opnemen en voorbeeldgedrag vertonen:  

- signaleert wanneer anderen niet conform de deontologische code handelen 

- kan zelf inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden 

- houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is  

- stimuleert anderen in het werken volgens bepaalde procedures, regels en richtlijnen en het 
nakomen van afspraken 

- heeft oog voor de kosten en behandelt ter beschikking gestelde middelen als een goede 
huisvader 

 Probleemoplossend werken (niv II) 
is gericht zoeken naar oplossingen, ook buiten het eigen werkterrein:  

- formuleert praktische, haalbare en gefundeerde oplossingen 

- betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 

- anticipeert op problemen (pro-actief) 

- wisselt ervaringen/oplossingen uit met anderen, brengt anderen tot nieuwe inzichten 

- bewaakt of het gekozen alternatief het probleem werkelijk oplost 

 Organiseren (niv I) 
is plannen, organiseren en opvolgen van het eigen werk: 

- werkt tijdig en correct af 

- maakt gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen van taken (o.a. takenlijsten, agenda)  

- stelt voor het eigen werk prioriteiten en leeft deze na 

- houdt bij het inplannen van werk rekening met de nodige uitvoeringstijd  

- geeft tijdig aan wanneer de planning niet gehaald wordt 



- behoudt het overzicht over de zaken waar hij verantwoordelijk voor is  

 Initiatief (niv II) 
is reactief en structureel initiatief nemen binnen de eigen functie: 

- formuleert voorstellen en neemt initiatief om bestaande situaties te verbeteren 

- onderneemt actie om efficiënter te werken 

- heeft oog voor zaken waar zijn leidinggevende niet aan gedacht heeft en doet het nodige om in 

functie daarvan te werken 

- pikt spontaan in op problemen, taken en opdrachten en gaat over tot actie 

- neemt zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde opdracht of taak 

- vangt onverwachte taken op een doeltreffende manier op 

- speelt spontaan in op kansen die zich aandienen 

 Mondelinge communicatie (niv II) 

is zorgen voor een gestructureerde en heldere communicatie in twee richtingen:  

- brengt structuur in de boodschap en verduidelijkt de boodschap met concrete voorbeelden 

- gaat regelmatig na of de boodschap ook ontvangen en begrepen werd 

- biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen  

- handhaaft een actieve luisterhouding (oogcontact, bevestigend knikken, …)  

- geeft door gedrag en houding blijk van interesse en begrip voor wat de gesprekspartner brengt 

 Inlevingsvermogen (niv III) 
is actief en preventief inspelen op (on)uitgesproken gevoeligheden: 

- is gevoelig voor de noden die andere diensten hebben om hun opdrachten te kunnen realiseren 

- voelt aan wat de ander belangrijk vindt en speelt hier op in 

- herkent potentiële conflicten en latente gevoeligheden 

- speelt gepast in op impliciete of onuitgesproken gevoelens van anderen 

- onderneemt concrete acties om aan specifieke behoeften en verwachtingen van anderen 
tegemoet te komen 

- merkt uiteenlopende gedachten en gevoelens op en probeert de achterliggende boodschap te 
achterhalen 

 Netwerken (niv I) 
 Gebruik maken van het eigen netwerk en bestaande contacten voor de eigen opdracht:  

- ontwikkelt en onderhoudt vriendelijke en warme relaties, contacten 

- stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen 

- -beschikt binnen de organisatie over enkele vaste contacten waar hij regelmatig beroep op doet 

 Coachen (niv III) 

biedt cliënten hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden en lange 
termijnontplooiing: 

- geeft advies over de wijze waarop cliënt zich binnen de functie verder kan ontwikkelen 

- onderneemt acties om het inzicht van de andere in het eigen functioneren te versterken 

- creëert een omgeving die de cliënt inspireert om zich te ontwikkelen 

- stimuleert cliënten om aandacht te hebben voor hun loopbaanontwikkeling en biedt hen daarbij 

de nodige ondersteuning 

- gaat na of de cliënt het geleerde toepast op de werkvloer en stuurt bij indien nodig  

- formuleert concrete voorstellen om de professionele ontwikkeling van cliënten te bevorderen 

 Flexibiliteit (niv II) 
is zich doelgericht aanpassen om gestelde doelstelling sneller en efficiënter te kunnen bereiken:  

- kan de planning structureel aanpassen in functie van nieuwe prioriteiten, onverwachte 
gebeurtenissen, tijdsdruk, dringende vragen of behoeften  



- is bereid (tijdelijk) extra verantwoordelijkheden op te nemen 

- past de werkwijze aan als blijkt dat het efficiënter kan 

- gaat op een verantwoorde wijze om met regels en procedures 

 
ONS AANBOD 
 

 halftijds contract van onbepaalde duur  

 een boeiende functie in een dynamisch OCMW (OCMW Waregem= juridische werkgever)  

 een uitgewerkt onthaal- en inscholingstraject en begeleiding door peter en/of meter 

 een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B2-B3 (zie laatste pagina) 

 overname relevante openbare en privé-anciënniteit  

 een gratis hospitalisatieverzekering  

 maaltijdcheques ter waarde van 7 euro per gewerkte dag 

 volledige terugbetaling woon-werk verkeer met openbaar vervoer 

 fietsvergoeding van 0,23 euro per km 

 voor een voltijdse tewerkstelling 30 vakantiedagen en 14 feestdagen 

Berekening maandloon: 

De bedragen in bijgevoegde tabel zijn jaarwedden en moeten nog geïndexeerd worden.   

Vb voltijds maandloon voor startende medewerker met 3 jaar relevante ervaring : 
 2.551.94 euro bruto per maand (=18.300 X 1,6734 (=index)) 
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 Niveau B   

 B1 B2 B3 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

17.300 
17.800 

17.800 
18.300 

18.300 
18.800 

18.800 
19.300 

19.300 
19.800 

19.800 
20.300 

20.300 
20.750 

20.750 
21.250 
21.250 

21.750 
21.750 

22.250 
22.250 

22.750 
22.750 

23.350 

18.850 
19.450 

19.450 
20.100 

20.100 
20.700 

20.700 
21.300 

21.300 
21.950 

21.950 
22.550 

22.550 
23.200 

23.200 
23.800 
23.800 

24.400 
24.400 

25.050 
25.050 

25.650 
25.650 

26.450 

19.550 
20.350 

20.350 
21.100 

21.100 
21.900 

21.900 
22.700 

22.700 
23.500 

23.500 
24.300 

24.300 
25.100 

25.100 
25.900 
25.900 

26.650 
26.650 

27.450 
27.450 

28.250 
28.250 

29.150 

 

Voor een persoonlijke berekening van het netto maandloon kunt u telefonisch contact opnemen met de 
personeelsdienst op het nummer 056 629 716. 

 
 
 



AANWERVINGSVOORWAARDEN 
 
Om toegang te hebben tot de functie moet u als kandidaat: 

 
o Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u  

solliciteert: aantonen via attest goed zedelijk gedrag ( recent attest wordt opgevraagd vóór de 
indiensttreding) 

 
o De burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen 

 
o Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de 
indiensttreding 

 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet u als kandidaat: 

 
o Voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat 

wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften 
blijkt dat hij zijn onderwijs in  het nederlands heeft genoten.  Indien dit niet het geval is moet de 

taalkennis vooraf door een examen bij Selor bewezen worden.   
 

o Slagen voor het aanwervingsexamen 
 

o Voldoen aan de diplomavereiste: voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten 
met een algemeen bachelor diploma of kandidaten die ofwel: 

o voldoen aan een vereiste inzake relevante beroepservaring; 

o Beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewjis, uitgereikt overeenkomstig de 
Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; 

o Beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd 
heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding. 

 
. 

SELECTIEPROCEDURE  
 
De selectieprocedure verloopt via W13 (zie www.welzijn13.be)  

 
1. Indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 27 november 2017 met motivatiebrief – uitgebreid CV – 

sollicitatieformulier - afschrift diploma per mail of per brief aan kim.vanbelleghem@welzijn13.be 

of W13, t.a.v. Kim Van Belleghem, President Kennedypark 10 in 8500 Kortrijk 
 

2. Schriftelijke proef : 30 november 2017 - (voor)avond (ca. 16u-21u) 
 

3. Mondelinge proef: 12 december 2017 – binnen kantooruren (ca. 8u-18u) 
 

4. Locatie proeven: W13 (Leiedal), President Kennedypark 10 in 8500 Kortrijk  
 

5. Aanstelling in de OCMW-raad Waregem dd. 18 december 2017 (met aanleg werfreserve)  
 

6. Indiensttreding: zo snel mogelijk 
 

 
MEER INFORMATIE? 
 
Wenst u meer informatie over de functie? Neem contact op met Bruno De Backer, secretaris 

welzijnshuis/OCMW Waregem op tel. 056 629 840 of e-mail: bruno.debacker@welzijn.waregem.be  
 

Bij vragen over selectieprocedure kunt u contact opnemen met Kim Van Belleghem, directeur W13 : 
kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84.  

http://www.welzijn13.be/

