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INFORMATIEBROCHURE 
 
 

Sollicitatieprocedure 1 DT (19/38) contractuele welzijnscoördinator, 

niveau B1 – B3 in het kader van een vervangingscontract. 

 

Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van 

een welzijnscoördinator, het gaat om een halftijdse contractuele functie, niveau  

B1 – B3. Het betreft een zo snel mogelijke indiensttreding, voor de duur van de afwezigheid 

van een medewerker (voorlopig 1 jaar). 

 

Het gemeentebestuur Kalmthout is je juridische werkgever. 
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OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE  

IN VERBAND MET JE KANDIDATUUR  

 
01. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden.  
 
02. Functiebeschrijving.  

 
03. Specifieke taakomschrijving 
 
04. Varia.  
 
05. Hoe solliciteren?  
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BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN  

 

• Beschikken over een bachelordiploma of hiermee gelijkgesteld richting sociaal werk: 
o Maatschappelijk werk 
o Sociaal-cultureel werk 
o Sociaal verpleegkundige 
o Seniorenconsulent 
o Gezinswetenschappen 
o Of houder zijn van een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van 

voor genoemde diploma's 
      Beschikken over en diploma van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale  
      promotie van één cyclus, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend  
      door de staat of door een van de gemeenschappen richting sociaal werk:  

o Seniorenconsulent 
o Gezinswetenschappen 
o Of houder zijn van een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van 

de voor genoemde diploma’s, 
 

• Slagen voor de selectieprocedure.  
 

•  Beschikken over een definitief rijbewijs B. 
 

• Een uittreksel uit het strafregister (model 1 en max. 3 maanden oud) kunnen voorleggen 
vóór indiensttreding.  

 

• De selectie zal gebeuren op basis van een CV screening en motivatiebrief. Op basis 
daarvan kan je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.  

 

•  Afleggen van een eed. 

 

• Voorziene indiensttreding: 01-11-2021.  
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LOKAAL BESTUUR KALMTHOUT 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 

BELEIDSDOMEIN: Burger en Welzijn 

FUNCTIEBENAMING: Welzijnscoördinator 

 

 

 
1. Hoofddoel van de functie 

 
Implementatie en coördinatie lokaal sociaal beleid : diverse projecten tot opmaak 

beleidsplannen en het opbouwen van overlegstructuren, het opvolgen en coördineren van de 

toegankelijke dienstverlening binnen het welzijnsdomein. 

Brugfunctie gemeente, OCMW en welzijnspartners op vlak van welzijn in zeer ruime zin : het 

op elkaar afstemmen van bestaande en toekomstige lokale overkoepelende welzijnsprojecten 

en –plannen. 

Het ondersteunen van de drie gemeentelijke adviesraden (m.n. Seniorenraad, Welzijnsraad 

en het Lokaal Overleg Kinderopvang) in hun taken en activiteiten.   

 

2. Plaats in de organisatie 

 

Rapporteert aan het afdelingshoofd Burger en Welzijn.  

 
3. Functie-inhoud (niet limitatief) 

 
3.1. Leidinggevende en/of coördinerende taken 

 

Coördineert de dienst voor welzijn. 

 

3.2. Adviserende - beleidsondersteunende taken 

 

Signaleert vanuit de werking van de dienst noden, behoeften en tekorten die het beleid kunnen 

inspireren om de doelstellingen te bepalen en indien nodig de werking aan te passen. Bedenkt 

tevens oplossingen en geeft advies aan het beleid over hoe de werking kan worden 

geoptimaliseerd en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Levert een bijdrage aan het 

beleidsvoorbereidend werk. 
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3.3. Uitvoerende taken 

 

• Lokaal sociaal beleid – lokaal sociaal beleidsplan. 

- evaluatie en implementatie van het bestaande lokaal sociaal beleidsplan en opmaak, 

opvolging, implementatie en evaluatie van de toekomstige lokaal sociaal 

beleidsplannen. 

- afstemming en opvolging andere gemeentelijke en OCMW-beleidsplannen. 

- coördinatie van het lokaal sociaal beleid. 

- overlegstructuren opbouwen, opvolgen en coördineren m.b.t. het lokaal sociaal beleid 

(OCMW-diensten, gemeentediensten, lokale actoren en bevolking). 

- opvolgen en ondersteunen van diversiteitsbeleid. 

 

• Geïntegreerd breed onthaal (GBO) 

- coördinatie van het geïntegreerd breed onthaal. 

- uitvoeren van informatie, loket- en doorverwijsfunctie. 

- netwerkvorming lokale actoren (OCMW-diensten, gemeentelijke diensten en andere 

organisaties). 

- overlegstructuren uitbouwen met lokale actoren m.b.t. het efficiënter en toegankelijker 

maken van de sociale dienstverlening. 

 

• Seniorenbeleid 

- aanspreekpunt ouderenbeleid. 

- opvolgen en ondersteunen van vergaderingen van de gemeentelijke Seniorenraad, 

alsook het secretariaat. 

- optimaliseren, opvolgen en ondersteunen van seniorenorganisaties en –projecten 

binnen de gemeente Kalmthout (zowel gemeentelijk als niet-gemeentelijk). 

- verder uitvoeren Ouderenbeleidsplan als onderdeel van het Lokaal Sociaal 

Beleidsplan. 

- implementatie, opvolging en evaluatie van het ouderenbeleid. 

- meewerken aan gemeentelijke projecten en activiteiten voor de doelgroep. 

 

• Welzijnsbeleid 

- voorbereiden, opvolgen en ondersteunen van de Welzijnsraad. 

- opvolgen en ondersteunen van werkgroepen en projecten. 

- opmaak Gezondheidsbeleid als onderdeel van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. 

- LOGO Antwerpen–Noord: opvolgen vergaderingen en stand van zaken regionaal 

gezondheidsbeleid.  

- coördineren, opvolgen en/of ondersteunen van gemeentelijke gezondheidsacties en 

sociale projecten binnen de gemeente. 

 

• Lokaal Overleg Kinderopvang 

- aanspreekpunt voor iedereen met vragen/bemerkingen rond kinderopvang 

(organisaties, personen,…). 

- opvolgen en ondersteunen van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 

- secretariaat LOK. 

- uitvoeren van de doelstellingen rond Kinderopvang binnen het Lokaal Sociaal 

Beleidsplan. 

 



6 
 

• Buitenschoolse kinderopvang 

- Opvolgen werking buitenschoolse kinderopvang. 

- Uitrol BOA-decreet (buitenschoolse opvangen en activiteiten). 

 

• Onderwijs  

- Opvolgen werking Onderwijsraad (secretariaat/verslaggeving, opvolgen 

werking/acties). 

- Noden qua onderwijs opvolgen (bv. scholenbeurs, update onderwijsgids,…). 

 

 

3.4. Controlerende taken 

 

• Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de uitgevoerde werkprocessen. 

• Waken over de kwaliteit van de dienstverlening 

 

 

3.5. Communicatieve taken 

 

• Overleg met het afdelingshoofd burger en welzijn.  

• Intern werkoverleg met de medewerkers van dienst welzijn.  

• Externe contacten: 

o Onderhouden van de professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, 

instanties en organisaties buiten het lokaal bestuur Kalmthout. 

 

 

4. Specifieke bevoegdheden 

 

Geen 

 

5. Verruimende bepalingen 

• Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en de 

reglementering in welzijnswerk, in overleg met de collega’s en afdelingshoofd Burger 

en Welzijn.  

• De nodige basiskennis- en vaardigheden onderhouden om de continuïteit van de 

dienstverlening en in functie van de persoonlijke en professionele ontwikkeling te 

blijven garanderen. 

 

6. Functieprofiel 

 

6.1. Vereiste vakkennis 

- Goede functiegerichte kennis van de specifieke wetgeving relevant voor de functie 

(sociale wetgeving). 

- Goede kennis van de sociale kaart.  

- Goede kennis van het algemeen welzijnswerk. 

- Basiskennis financiële processen. 

- Kennis en/of ervaring over de verschillende doelgroepen die worden bereikt in de 

uitvoering van het lokaal sociaal beleid. 
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- Kennis en/of ervaring m.b.t. operationeel onderzoek en statistische verwerking. 

- Grondige administratieve vakkennis en –vaardigheden die vereist zijn voor de 

uitvoering van de functie. 

- Grondige kennis van de gangbare computerprogramma’s, nodig voor de uitvoering 

van de taak. 

- Goede kennis van de werking van overheidsinstellingen relevant voor de functie. 

 

 

6.2. Competenties 

 

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een aantal gedragscriteria die als 

voorbeeld dienen voor de definiëring ervan. 

 

Kerncompetenties 

 

Zorgvuldigheid 

• Werkt nauwgezet; 

• Komt afspraken na; 

• Controleert het eigen werk of laat dit controleren; 

• Inschatten van de gevolgen van bepaalde acties. 

 

Loyaal handelen 

• Verdedigt de genomen beslissingen, ook al staat hij/zij er niet helemaal achter; 

• Volgt de geldende regels en procedures op correcte en objectieve wijze; 

• Neemt contact op met hiërarchische overste wanneer men het niet eens is over de 

genomen beslissing en beargumenteert waarom; 

• Staat kritisch tegenover reglementering indien deze niet toepasbaar is in concrete 

situaties; 

• Doet voorstellen ter verbetering van de bestaande procedures; 

• Handelt op een consequente wijze in overeenstemming met wat is afgesproken; 

• Voert de genomen beslissingen nauwgezet uit. 

 

Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid 

• Voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afgeleverde werk; 

• Controleert het eigen werk op fouten zodat een goed resultaat wordt afgeleverd; 

• Zet zich in om de taken goed uit te voeren en de vooropgestelde doelen te bereiken; 

• Doet voorstellen om de procedures te verbeteren; 

• Ziet toe op een goed beheer en een goede opvolging van zijn werk; 

• Is flexibel om zijn/haar taken tot een goed einde te brengen binnen het gestelde 

tijdsbestek; 

• Neemt de verantwoordelijkheid voor de taken binnen zijn/haar activiteitendomein. 

 

Samenwerken 

• Bespreekt problemen en dossiers met de andere teamleden om zo tot een oplossing te 

komen; 

• Deelt zijn/haar ervaring met collega’s; 



8 
 

• Deelt spontaan kennis en informatie met zowel onmiddellijke collega’s als andere 

diensten en afdelingen; 

• Werkt mee aan een goede teamgeest omdat hij/zij dit onontbeerlijk vindt voor een goede 

werking van de dienst; 

• Integreert zich vlot in het team; 

• Onderhoudt goede relaties met collega’s; 

• Werkt teamgericht, maar ontwijkt daarbij geen persoonlijke verantwoordelijkheden; 

• Past de eigen doelstellingen in binnen de doelstellingen van het hele team. 

 

Competenties niveau B 

 

Analyseren 

• Onderzoekt de verkregen informatie kritisch en vraagt extra informatie wanneer nodig; 

• Onderzoekt informatie als er twijfel is over de echtheid, waarheid of duidelijkheid; 

• Ontleedt informatie om verbanden te zien en het essentiële van het bijkomstige te 

onderscheiden; 

• Onderscheidt relevante van irrelevante informatie binnen zijn/haar opdracht; 

• Analyseert kritisch de gegevens en detecteert incoherenties; 

• Ziet oorzaak-gevolg relaties in gegevens; 

• Vindt snel de kern in een grote hoeveelheid informatie, waardoor pertinente conclusies 

kunnen getrokken worden. 

 

Integreren 

• Bedenkt verschillende alternatieven om een oplossing aan te reiken; 

• Stelt alternatieven voor waar lacunes worden gevonden; 

• Legt de juiste verbanden tussen de verschillende reglementeringen; 

• Kan gefragmenteerde informatie integreren om tot een juiste conclusie te komen. 

 

Problemen oplossen 

• Handelt de taken binnen zijn/haar activiteitendomein af zonder onnodig naar anderen te 

refereren; 

• Laat zich niet afschrikken door onverwachte situaties; 

• Weet op autonome wijze onverwachte situaties op te vangen; 

• Vangt situaties die niet voorzien zijn in de procedures of reglementen succesvol op; 

• Baseert zich op eigen ervaring om mogelijke alternatieven te vinden en de meeste 

geschikte oplossing toe te passen; 

• Vindt een oplossing voor de problemen die voorkomen binnen de taakomschrijving; 

• Implementeert pragmatische oplossingen binnen zijn/haar takenpakket; 

• Lost problematische situaties op basis van zijn/haar ervaring en kennis; 

• Lost problemen op autonome wijze op alvorens ze aan de hiërarchische overste voor te 

leggen; 

• Maakt afspraken omtrent hoe oplossingen geïmplementeerd worden, eventueel in 

samenwerking met andere instanties; 

• Herkent nieuwe situaties en vangt ze op om toch tot de verwachte resultaten te komen. 
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Beslissen 

• Neemt een standpunt in indien de situatie dit vereist; 

• Neemt tijdig de juiste beslissing, rekening houdend met alle informatie die ter beschikking 

staat; 

• Zet acties doelgericht op gang van zodra hij/zij groen licht krijgt met oog voor de 

procedures en reglementen; 

• Weegt de voor- en nadelen van de verschillende opties af. 

 

Organiseren 

• Concretiseert de operationele beleidslijnen in concreet meetbare doelstellingen; 

• Voorziet onverwachte omstandigheden bij het inplannen van taken; 

• Handelt op een proactieve wijze bij het uitvoeren van taken; 

• Plant taken op een logische, efficiënte en inzichtelijke wijze; 

• Volgt de planning van de taken op. 

 

Klantvriendelijkheid 

• Begrijpt snel de noden en wensen van de (interne) klant; 

• Is het aanspreekpunt voor zijn/haar (interne) klanten; 

• Biedt een snelle en gepersonaliseerde dienst aan de interne klant/burger aan; 

• Lost een klacht of een vraag van de (interne) klanten zo snel mogelijk op en doet dit op 

een vriendelijke wijze; 

• Voorziet de (interne) klant/burger van informatie zodat deze de nodige stappen kan 

ondernemen; 

• Behandelt de verkregen informatie met de nodige discretie en legt de nodige 

gereserveerdheid aan de dag tegenover derden; 

• Bouwt vertrouwen op door vragen op een correcte wijze te beantwoorden; 

• Toont geen willekeur en behandelt iedereen gelijk door consequent te handelen; 

• Neemt een hulpvaardige en vriendelijke houding aan tegenover interne en externe 

gesprekspartners/klanten. 

 

 

7. Functiewaarderingsniveau 

 

• Niveau  : B 

• Salarisschaal : B1-B3 

 

 

8. Beoordelaars 

 

• Eerste beoordelaar : Afdelingshoofd Burger en Welzijn  

• Tweede beoordelaar : (Adjunct) Algemeen directeur 
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Specifieke taak omschrijving. 

De functie van welzijnscoördinator wordt ook opgenomen door een andere collega. De 

specifieke taken van deze openstaande vacature zullen ingevuld worden op volgende 

domeinen :  

 

• Ouderen 

- Werken rond het ouderenbeleid 

- Ouderenadviesraad: secretariaat (verslaggeving enz.), opvolgen inhoudelijk en acties 

- Werkgroep ouderen: secretariaat (verslaggeving,…), opvolgen acties en projecten 

 

• Welzijn (met focus op doelgroepen, bv. alles wat te maken heeft met ouderenzorg en 

doelgroepen, dus dossiers die gericht zijn op een bepaalde groep personen, bv. pleegzorg 

enz.) 

- Toegankelijkheid, valpreventie bv. organiseren knelpuntenwandelingen,… 

- Welzijn-/zorgdossiers (dossiers die met zorg te maken hebben, bv. pleegzorg, 

samenwerking rond buurtzorg, ondersteuning bij mantelzorg, dementie,…) 

 

• Onderwijs 

- Onderwijsraad: secretariaat (verslaggeving enz.), opvolgen inhoudelijk en acties, bv. 

opvolgen scholenbeurs (digitaal/fysiek), avond van het onderwijs,… 

 

• Buitenschoolse kinderopvang 

- Opvolging werking BKO algemeen, uitrol decreet ‘buitenschoolse kinderopvang en 

activiteiten’ 

 

• Dienstverlening, administratie, welzijnsoverleg  

- administratie, deelname aan welzijnsoverleg enz. 
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VARIA 

- De aanstellende overheid beslist over de geldigheid van de kandidaturen, alsook over 

de aanstelling en datum van indiensttreding. Zorg dat bij het indienen van je 

kandidatuur alle gevraagde documenten aanwezig zijn, indien deze niet volledig zijn 

bestaat de kans dat bij het vaststellen van de geldigheid van je kandidatuur deze 

geweigerd wordt! 

 

- Voor indiensttreding moet je je bij de arbeidsgeneesheer aanbieden voor een 

arbeidsgeneeskundig onderzoek. De medische geschiktheid moet vaststaan vóór 

effectieve indiensttreding.  

 

- Een hospitalisatieverzekering wordt aangeboden gedeeltelijk ten laste wordt genomen 

door het lokaal bestuur Kalmthout. Gezinsleden kunnen tegen een voordelig tarief ook 

aangesloten worden. 

 

- Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. 8,00 € per prestatie van 

07u36 waarvan 1,09 € zelf ten laste wordt genomen. 

 

- Elektronische ecocheques worden aangeboden t.b.v. 100 € per persoon per VTE per 

jaar. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om rechten te openen.   

 

- Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een 

vergoeding van 0,24 €/km. 

 

- Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer. 

 

- Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privé-sector of als zelfstandige en 

indien de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden 

als anciënniteit bij de berekening van je maandwedde. 

Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren 

meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van 

tewerkstellingsattesten en functiebeschrijvingen.  

 

- Een bruto-aanvangswedde van € 30 119.30 en een bruto-eindwedde van € 50 750,15 

(op jaarbasis, voltijds). 

Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze 

vastgestelde weddeschalen  (in functie van verworven anciënniteit) en van je  

persoonlijke situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een 

weddesimulatie bekomen bij de dienst personeel. 

 

- Goede balans werk/privé. 

 

- Gunstige verlofregeling. 

 

- Diverse opleidingsmogelijkheden.  
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HOE SOLLICITEREN ? 

Bezorg je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae en kopie rijbewijs B  

via mail (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert) 

• aan: examen@kalmthout.be. 

 

OF 

 

kom deze afgeven op de dienst personeel, elke voormiddag tussen 09u00 en 12u00 (via 

hoofdingang) of in de namiddag tussen 13u30-15u00 (via zij-ingang, bel personeelsdienst) : 

• Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeelsbeleid van het 

lokaal bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW), dagelijks van 09.00u – 12.00u (via 

hoofdingang) en van 13.30u tot 15.00u (bel zij-ingang), Kerkeneind 13 te Kalmthout. 

 

of telefonisch op het nr. 03/376 49 44 of per mail op : hrm@kalmthout.be. 

 

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de gemeente 

Kalmthout, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.   

Lokaal bestuur Kalmthout verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving 

(AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op 

www.kalmthout.be/privacy. 

mailto:examen@kalmthout.be
mailto:hrm@kalmthout.be
http://www.kalmthout.be/privacy

