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1. Context van de functie  

1.1. Waarden van OCMW  Wellen 
 

OCMW  Wellen is  een open organisatie die oog heeft oog voor wat er leeft in de samenleving en samenwerkt met  alle betrokken actoren binnen en buiten de 
overheid.  We stellen onze gegevens, informatie, kennis en vaardigheden ten dienste van de maatschappij.  
We nemen met respect voor alle belanghebbenden weloverwogen beslissingen die we efficiënt uitvoeren.  
We gedragen ons deontologisch correct, zijn eerlijk en loyaal aan het algemeen belang. 
We spelen in op de ontwikkelingen in de samenleving. We stemmen onze dienstverlening af op de noden, wensen en verwachtingen van de klanten en 
belanghebbenden. Hierbij zetten we onze talenten flexibel in. 

1.2. Leiderschapsrollen  

Coördineren en coachen 

 

1.3. Positionering  

http://www.bestuurszaken.be/waarden-vlaamse-overheid
http://www.bestuurszaken.be/leiderschapsrollen#&panel1-1
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Aan welke functie rapporteert de 
functiehouder? 

Aan het diensthoofd sociale dienst 
 

Welke functies rapporteren aan de 
functiehouder? 

Vrijwilligers en medewerkers van het dienstencentrum 
 

Frequentie Rapporteert op korte termijn (wekelijks, maandelijks) 

Met wie werkt de functiehouder 
samen? 

Werkt intensief samen met het diensthoofd sociale dienst en collega’s maatschappelijk werkers 
Werkt samen met de algemeen directeur 

Beleidsdomeinen Zorg en Opvang 
Algemeen bestuur 
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1.4. Kwantitatieve gegevens 

Aantal medewerkers waaraan wordt 
leiding gegeven (met vermelding van 
type medewerker): 

nvt 

Bijkomende kwantitatieve gegevens: 
 

Realisatie van opdrachten met korte (-1 jaar) tot middellange realisatietermijn (-5 jaar) 

2. Doel van de functie 
 
Als centrumleider van lokaal Dienstencentrum Den Dries: 
 

 Coördineren van een multidisciplinaire dienstverlening voor dienstencentrum Den Dries 

 Organiseren van drempelverlagende activiteiten voor senioren en bij uitbreiding alle leeftijdsgroepen 

 Uitbouwen van professionele en functionele samenwerkingsverbanden 

 Coachen van externe medewerkers en vrijwilligers en het coördineren van hun taken  

 Adviseren en verstrekken van nuttige informatie voor beleidsvorming aan het diensthoofd, de algemeen directeur en de voorzitter bij de optimalisering en uitbouw van de 
diensten en de dienstverlening van dienstencentrum Den Dries 

 
Als algemeen maatschappelijk werker van de sociale dienst: 

 Het recht op maatschappelijk dienstverlening verzekeren aan de cliënten van het OCMW van Wellen, met als doel hen te helpen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. 

 Binnen de context van de wettelijke en reglementaire opdrachten van het OCMW instaan voor een optimale dienstverlening aan de bevolking. 

 Meewerken aan implementatie en uitvoering van het meerjarig beleidsplan van OCMW Wellen 

 

Context: volgens de goedgekeurde beleidsplannen en bestuurlijke beslissingen, volgens de overgekomen normen inzake tijd, kwaliteit en kosten. 

 

1. Resultaatgebieden 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Coördineren en organiseren  van een multidisciplinaire dienstverlening voor 
dienstencentrum Den Dries 
Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging 
van de werking van het dienstencentrum  teneinde de continuïteit en kwalitatieve 
werking van het dienstencentrum  te garanderen 

 

- coördineren van de dagelijkse activiteiten van dienstencentrum Den Dries 

- organiseren van drempelverlagende activiteiten voor diverse doelgroepen 

- uitvoeren van decretaal opgelegde taken 

- de continuïteit van de werking bewaken 

- werking centrumraad bevorderen en stimuleren 

- geregelde formele in informele contacten onderhouden met de gebruikers van 
dienstencentrum Den Dries 

- kwaliteitszorg implementeren en opvolgen, inclusief opmaken en beheren van 
een kwaliteitshandboek 
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- coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten 

- zorgen voor een projectmatig en gestructureerde aanpak van het werk 

- verrichten van beleidsvoorbereidend werk 

- instaan voor vernieuwingsprojecten 

Uitbouwen van professionele en functionele samenwerkingsverbanden voor 
dienstencentrum Den Dries 
Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties 
om de dienstverlening en/of werking te optimaliseren en de interne expertise 
verder uit te bouwen 

- Fungeren als permanent aanspreekpunt van dienstencentrum Den Dries (naar 
particulieren, instellingen, organisaties, toezichthoudende overheid, …) 

- Informatie verstrekken aan de doelgroepen van dienstencentrum den Dries, 
ze toeleiden en doorverwijzen naar andere organisaties en diensten 

- Onderhouden van goede contacten met o.a. sociale diensten, 
seniorenorganisaties, seniorenraad, sociaal-culturele organisaties, … 

- Onderhouden van goede contacten met collegae van andere organisaties, 
zowel formeel (samenwerkingsverbanden) als informeel (uitwisselen van 
ervaring, advies, …) 

 

Coachen van externe medewerkers en vrijwilligers en het coördineren van hun 
taken  
Aansturen van externe medewerkers en vrijwilligers van Den Dries teneinde de 
goede werking van dienstencentrum den Dries te continueren en te bevorderen 
 

 

- coachen, motiveren en sensibiliseren van medewerkers en vrijwilligers van 
dienstencentrum Den Dries 

- uitbouwen van een vrijwilligerswerking (vrijwilligers rekruteren, selecteren, 
begeleiden, bijsturen, vorming aanbieden, …) 

- overlegmomenten organiseren tussen vrijwilligers en medewerkers 

- ervoor zorgen dat vrijwilligers  over alle informatie beschikken die  ze nodig 
hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren 

 
 

Behandelen van sociale dossiers 
Als maatschappelijk werker instaan voor behandeling van sociale dossiers, 
teneinde het recht op maatschappelijk dienstverlening verzekeren aan de cliënten 
van het OCMW van Wellen, met als doel hen te helpen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

- Ervoor zorgen dat aan de burgers effectieve en efficiënte sociale diensten 
worden verleend, kaderend binnen de wetgeving en de reglementering 
aangaande de besluitvorming van het OCMW-bestuur; 

- Het ontvangen, opvangen, begeleiden, verwijzen en helpen van 
hulpzoekenden volgens de geldende professionele en deontologische 
principes en methoden 

- Het geven/opvragen van informatie i.f.v. de hulpverlening en de 
dossierbehandeling 

- Het Coördineren/opvolgen van hulp/assistentie die door derden wordt 
verleend of waarin derden betrokken zijn 

Organisatiebeheersing 
Ondersteunen van de implementatie van  een interne controlesysteem teneinde 
een goed werkend organisatiebeheersinssysteem te realiseren 
 

- Meewerken aan de voorbereiding en implementatie van een 
organisatiebeheersingssysteem houdende een geheel van maatregelen en 
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over: 
1. het bereiken van de doelstellingen; 
2. het naleven van wetgeving en procedures; 
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3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 
4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 
5. de bescherming van activa; 
6. het voorkomen van fraude. 

4. Competenties 

4.1 Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen (handelen in overeenstemming met de belangen, 
waarden en normen van de organisatie) 
Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie 

- Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit 

- Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele 
normen en spreekt ook anderen erop aan 

- Zorgt ervoor dat iedereen in de sociale dienst of organisatie op de hoogte 
is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige 
ondersteuning om ze te respecteren 

- Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het 
algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn 
binnen de eigen entiteit 

- Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar 
mogelijk, binnen en buiten de organisatie 

Communiceren (informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk 
overbrengen) 
Communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe 
onderwerpen 

- Geeft abstracte of complexe materie op een inzichtelijke wijze weer 

- Bouwt zijn betoog op een gericht gestructureerde wijze op 

- Communiceert selectief vanuit zijn inzicht in de situatie, om zo sneller 
zijn doel te bereiken 

- Zoekt aansluiting bij het publiek en gebruikt voor hen relevante en 
overtuigende redeneringen, argumenten, voorbeelden en vergelijkingen 

- Hanteert een rijk en gevarieerd taalgebruik 

Flexibiliteit (zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken) 
Blijft soepel én doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig 
zijn aan veranderingen 

- Blijft rustig en doelmatig handelen in complexe, onzekere en onbekende 
situaties 

- Schat de impact van de wijziging van één variabele op de andere 
aspecten snel en correct in 

- Anticipeert en schat de mogelijke hindernissen vooraf in 

- Ontwikkelt meerdere strategieën: bekijkt voorafgaandelijk meerdere 
wegen om het doel te bereiken en heeft alternatieven voorhanden 

- Voelt goed aan in welke rol hij gewaardeerd wordt en maakt daar 
authentiek en effectief gebruik van 

Samenwerken (Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team 
of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is) 
Stimuleert de samenwerking binnen zijn sociale dienst, werkgroepen of 
projectgroepen  

- Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het 
persoonlijk belang 

- Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 

- Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt 
consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af 

- Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en 
samen opdrachten aan te pakken 

- Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en 
productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft 

Oordeelsvorming (Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, 
op basis van een afweging van relevante criteria) 
Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan 

- Komt tot een gefundeerd oordeel op basis van een brede en afgewogen 
analyse Betrekt consequenties en mogelijke neveneffecten van 

Visie (feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid 
ontwikkelen) 
Betreft brede (maatschappelijke, technische, …) actoren bij zijn aanpak 

- Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede 
organisatiecontext of beleidscontext 

http://www.bestuurszaken.be/competentieboek
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standpunten in zijn overwegingen 

- Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende 
informatie 

- Neemt bij vragen of problemen een duidelijk standpunt in 

- Motiveert en beargumenteert zijn standpunt 

- Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of 
domein 

- Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn 

- Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden 

- Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn 
werkveld 

Klantgerichtheid (Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren) 
Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken 
kaders 

- Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van 
belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek 
(tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …) 

- Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van 
specifieke feedback van belanghebbenden 

- Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden 
verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen 

- Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in 
de praktijk 

- Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te 
optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften  

Innoveren (Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te 
creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen) 
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit 

- Zoekt actief naar mogelijke vernieuwingen die zijn functie en 
takenpakket overstijgen 

- Denkt buiten bestaande kaders en durft experimenteren en improviseren 

- Komt met ideeën voor nieuwe producten, processen, diensten … 

- Ziet toepassingsmogelijkheden van nieuwe processen, technieken en 
methodes en introduceert die 

- Zoekt verbinding met anderen die vernieuwing aanbrengen en bouwt 
mee aan oplossingen voor de toekomst 

Voortgangscontrole (Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van 
eigen processen of die van collega’s of medewerkers) 
Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen 

- Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een 
werkproces 

- Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor 
anderen) 

- Checkt afspraken inzake kwaliteit en timing op afgesproken 
controlemomenten 

- Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers …) op hun planning of 
afspraken 

- Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang 

 

4.2 Vaktechnische competenties  

Kennis van: 

- het Belgisch rechtstelsel en wetgeving (incl. aanpassingen) : O.C.M.W. (W. 8/7/76)en OCMW-decreet, recht op maatschappelijke integratie (W.22/05/2002), 
terugvordering van kosten maatschappelijke dienstverlening (W. 2/4/65), sociale wetgeving, (specialisatie in overleg met collega's van de sociale dienst), 
regelgeving lokale dienstencentra, enz. ... 

- de sociale kaart - sociaal-wetenschappelijke theorieën m.b.t. menselijk gedrag 
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- economische en sociale structuur van de samenleving 

- inzicht in het algemeen welzijnswerk 

- de verschillende levensbeschouwingen en culturen 

- diverse methodieken en werkvormen m.b.t. hulpverlening en veranderingsprocessen 

- kennis van gesprekstechnieken, conflicthantering, vergadertechnieken, … 

 
Technische competenties  

- Pc-vaardigheden: kennis van software eigen aan de functie, kennis van Office programma’s (Excel, Word, Outlook, Powerpoint..)  

 

5. Andere functierelevante informatie 

- Bereidheid om verworven vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te ontwikkelen 

- De functieomschrijving kan te allen tijde aangepast worden aan de noden van de organisatie. 

- Op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 

6. Profiel 

 
6.1 Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 
De houder van deze functie dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
 
Art. 5. §1. Om toegang te hebben tot een functie bij het OCMW moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° 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. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de 
kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het 
gezondheidstoezicht op de werknemers bij voorkeur vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het OCMW en uiterlijk aan het einde van de eerste maand van de 
proeftijd. 
 
Voorgaande bepaling inzake het gezondheidstoezicht op de werknemers is niet van toepassing op tijdelijke werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten 
hoogste 6 maanden, stagiairs en  jobstudenten. 
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Art.6. §1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
 
1.  voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
 
2.  slagen voor de selectieprocedure. 
 
§2. Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de 
wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 
 
 
Art. 7. Naast het beantwoorden aan de voorwaarden in artikel 6, moeten de kandidaten ook: 
 
1° voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is voor de functies in de graden van: maatschappelijk werker (Bv), 
centrumleider (Bv), administratief medewerker-deskundige financiële dienst (Cv), administratief medewerker-onthaal (Cv), administratief medewerker (Cv),  
kinderverzorgster (Cv) 
2° voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben, voor functies in 
de graden van: verantwoordelijke kinderdagverblijf (Bv) 
3° voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en minimaal vijf  jaar relevante beroepservaring hebben, voor functies in 
de graden van: diensthoofd sociale dienst (Bx) 
 
De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de 
erkende diploma’s of getuigschriften op die lijst komen bij aanwerving in aanmerking 
De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen 
 
 

6.2 Specifieke aanwervingsvoorwaarden (bijlage II RPR OCMW Wellen) 
 

B1-B3 centrumleider dienstencentrum 
Zie artikel 77, §1, 4°, a)  BVR RPR OCMW-personeel van 12 november 2010. 
Deze functie is op basis van artikel 5, b) van Bijlage VI. van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 
2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, verplicht in de volgende dienst: 
Lokaal dienstencentrum 
Juridische grondslag voor: 
Kwalificatievereisten: 
Artikel 5, b) van Bijlage VI. van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 
Andere voorwaarden: 
Artikel 5, b) van Bijlage VI. van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 
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programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 
Kwalificatievereisten: 
Houder zijn van ofwel: 
1° het diploma van bachelor een diploma bachelor sociaal werk afstudeerrichting maatschappelijk werk of een daarmee gelijkgesteld diploma; 
2° het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
Andere voorwaarden: 
De centrumleider volgt, gespreid over een periode van twee jaar, minstens 20 uren bijscholing over onderwerpen die voor de dienst relevant zijn. 

 
6.3  Rijbewijs 
De kandidaat dient in het bezit te zijn van een rijbewijs cat. B en van een eigen wagen 
 

7. Deontologie 

De ambtenaar neemt het geheel van algemene principes, regels en afspraken zoals opgenomen in de deontologische code*, als leidraad bij de uitoefening van zijn ambt 

en bij zijn dienstverlening aan de bevolking.  

 

(*zoals goedgekeurd bij besluit van de OCMW-raad en toegevoegd aan het arbeidsreglement) 

 


