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Functiegegevens 

Functie:   Directeur Welzijn en Burger 

Graad: A4a-A4b 

Niveau:   A 

Departement:  Welzijn en Burger 

Beoordelaar:   Algemeen directeur 

Plaats in de organisatie 

 

Algemeen directeur

ONDERSTEUNING

Directeur ondersteuning
OPENBARE RUIMTE

Directeur openbare ruimte

ONDERNEMEN EN

BELEVEN

Directeur ondernemen en 
beleven

WELZIJN EN BURGER

Directeur welzijn en burger

Diensthoofd Sociale 
dienst

Diensthoofd 
Burgerzaken

Diensthoofd Zorg en 
Welzijn

Adviseur lokaal bestuur

Directeur strategische 
projecten

FINANCIËN EN

ORGANISATIEONTWIKKEL
ING

Financieel directeur

Organisatieontwikkeling

Financiële dienst
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Doel van de functie 

Als Directeur Welzijn en Burger maak je deel uit van het Management team en ben je samen met je collega’s  

verantwoordelijk voor het aansturen van de hele organisatie. Je hebt ook de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren 

van jouw deel van het meerjarenplan van het lokaal bestuur Schoten.  

Je staat in voor de algemene coördinatie van de sociale dienst, de dienst burgerzaken en de dienst zorg en welzijn.  Je draagt 

de eindverantwoordelijkheid voor hun beleid, beheer en uitvoering. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de 

Woonzorggroep Voorkempen.  

Als lid van het Management team realiseer je de strategische doelstellingen van het bestuur via een operationeel plan. 

Binnen jouw domein operationaliseer je die strategische doelstellingen naar de 3 diensthoofden die je aanstuurt. Samen 

met hun medewerkers ondersteunen zij jou om de door jou bepaalde doelstellingen te bereiken. 

Je werkt met een jaarlijks budget van 3.6 mio euro (exclusief personeelskosten). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 

het realiseren van een investeringsportefeuille van 25.800,00 euro (cijfers 2022).  

Tegelijk draag je de waarden die we delen met ons personeel uit: open, enthousiast, resultaatsgericht,  kostenbewust en 

altijd gericht op verbeteren. We vinden dat een kader waarin onze 530 medewerkers  zich kunnen ontplooien, samen mooie 

dingen realiseren en trots zijn op hun eigen bijdrage.  

(*) Voor een beter begrip van de taakstelling van de diensten die je aanstuurt volgt onderaan een (niet limitatieve) 

opsomming van de voornaamste activiteiten en diensten.   

Taken 

1. Als leider ben je mee verantwoordelijk voor de visie van de organisatie en bepaal je samen met het 
managementteam de strategische doelstellingen. Daarnaast draag je de eindverantwoordelijkheid over de sociale 
dienst, de dienst zorg en welzijn en de dienst burgerzaken. 

Mogelijke taken: 
- Je bepaalt mee de visie en de missie van de organisatie en je vertaalt dit in strategische doelstellingen voor de 

organisatie. Je zet, in samenspraak met jouw diensthoofden, de missie en visie uit voor de diensten. 

- Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn visie op onze interne organisatie. Je denkt verder dan de 

legislatuur. 

- Je vertaalt de interne en externe omgevingsanalyse naar een aangepast beleid. 

- Je bent de motor van verandering en je inspireert anderen om zelf de motor van verandering te zijn. 

- Je onderscheidt jezelf van andere leidinggevenden in de organisatie door over de diensten heen te denken 

over het algemeen belang, dit steeds uit te dragen en er naar te handelen. 

- Door heel de organisatie te overschouwen, kan je bruggen bouwen/impact inschatten over de afdelingen 

heen. 

- Je zorgt er mee voor dat we een zelfbewuste organisatie zijn. Je hebt hierin een faciliterende rol. 

- Je houdt de waarden van de organisatie in het DNA van je medewerkers door deze te blijven benadrukken en 

te motiveren in concrete situaties. 

- Je bent actief bezig met netwerking en dit zowel intern als extern. 

- Je daagt uit om grenzen te verleggen en ‘out of the box’ te denken. 

- Je bepaalt het ‘wat’ maar het ‘hoe’ laat je los. 

- Je kan beslissingen verdedigen, ook als je het er niet mee eens bent. Dit is moeilijk maar je kan dit overstijgen. 
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2. Als manager sta je in voor de realisatie van jouw deel van het meerjarenplan en het jaarplan. Je bepaalt de 
doelstellingen zowel op organisatieniveau als op het niveau van de verschillende diensten en je bent 
verantwoordelijk voor de resultaten hiervan. 

Mogelijke taken: 
- Je zet het meerjarenplan uit en je volgt dit op. 

- Je gaat resultaten monitoren (KPI’s). Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de indicatoren. 

- Je delegeert ruime verantwoordelijkheidsgebieden. 

- Je stimuleert eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij je medewerkers. 

- Je stuurt ook de organisatie als geheel aan (collectief). 

- Je vertaalt MAT-beslissingen in een kader voor de organisatie. 

- Je ziet procesverbeteringen en je zet deze in gang vanuit je zicht op de ganse organisatie. 

- Je basishouding is procesmatig. 

- Je zorgt voor een vlotte communicatie en informatiedoorstroming. 

- Je monitort de budgetten van jouw diensten én je bent mee verantwoordelijk voor de budgetopvolging op 

organisatieniveau. 

3. Als coach sta je in voor de ontwikkeling van jouw diensten en de opvolging van jouw medewerkers. Je stimuleert 
het gewenst gedrag en je zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt. 

Mogelijke taken: 
- Je stelt en vertaalt verwachtingen vanuit het MAT naar de diensthoofden en de medewerkers. Van daaruit 

start de coaching. 

- Je bent duidelijk op de “WAT”, je gaat “zacht” om met de mens en je geeft ruimte aan de “HOE” vanuit 

situationeel leiderschap. 

- Correct feedback geven is je tweede natuur. 

- Je stuurt aan vanuit vertrouwen. 

- Je draagt uit dat we een lerende organisatie zijn, ook inzake omgaan met fouten. 

- We zoeken actief naar middelen om successen te vieren. 

- Humor en de lach is een smeermiddel waarmee we ons werk doen. 

- Je staat open voor ideeën en voorstellen. 

 

Gedragscompetenties 

Visie ontwikkelen 

- Je neemt afstand van de dagelijkse problemen 

- Je neemt tijd om vooruit te denken 

- Je overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties 

- Je ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties 

- Je richt je op de hoofdlijnen en langere termijn 

- Je kan strategieën op een heldere manier voorstellen 

 

Probleemoplossend werken 

- Je zoekt steeds naar oplossingen 

- Je bent daarbij pragmatisch  

- Je zoekt de efficiëntste weg tot het doel 

- Je signaleert problemen op tijd 

- Je onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden 
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- Je kan tot een synthese/beoordeling komen 

- Je onderbouwt je oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten  

- Je betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 

- Je formuleert praktische en haalbare oplossingen 

- Je bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen 

 

Samenwerken 

- Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

- Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

- Je blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 

- Je helpt anderen 

- Je stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

- Je stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

- Je zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

- Je gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

Gedreven 
- Je anticipeert op gebeurtenissen en je neemt initiatief om hierop in te spelen.  

- Je hebt een brede kijk en je zet dingen in beweging, ook dienst-overschrijdend. Je bent bewust bezig met het 

belang van de organisatie en je vertrekt vanuit het oogpunt van de burger/klant. 

- Je hebt een brede interesse in alle onderwerpen van het MAT (ook buiten je eigen domein). Je bent geen 

expert in alle domeinen maar je hebt voldoende inzicht om mee te praten en te beslissen. 

- Je bent de motor van vernieuwing en verandering. 

- We praten met elkaar op basis van argumenten. We beslissen op basis van alle argumenten. 

- We streven naar de best mogelijke organisatie en we doen dit vanuit een lange termijn focus. 

- Je kan anderen enthousiasmeren en meenemen in een verhaal. 

Organisatietalent 
- Je zet het kader uit waarbinnen er gewerkt wordt. Je delegeert in de organisatie rekening houdende met dat 

kader. 

- Je bewaakt organisatie-brede prioriteiten op basis van een kosten-baten analyse. 

- Je managet crisissen en je stuurt de organisatie bij als het misloopt. 

- Je denkt op lange termijn en je houdt rekening met veel en complexe variabelen. 

- Je kan meerdere strategieën ontwikkelen voor eenzelfde problematiek. Je weegt voor- en tegens af vooraleer 

een beslissing te nemen.  

- Je kan soepel schakelen tussen strategieën als de situatie dat vereist. 

Zelfbewust 
- Je hebt een passie voor je leidinggevende rol.  

- Je vergroot je expertise van je leidinggevende rol. 

- Je kan blokkades bij jezelf benoemen. Leermomenten zijn ok, ze helpen je te zoeken naar oplossingen. Je 

maakt tijd voor leermomenten en je zorgt voor een brede ontwikkeling als MAT-lid. Je hebt een ruime 

interesse voor alle materies. 

- Je hebt aandacht voor je ‘blinde vlekken’. Je weet dat je als leidinggevende niet alles weet. 

- Je hebt aandacht voor de verhouding administratie – politiek en je positie daarin. 
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- Je staat open voor alle signalen zowel intern als extern. 

- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef waardoor zelfzorg belangrijk is. Zelf een voorbeeld hierin zijn is 

vaak moeilijk. Je zoekt voor jezelf naar systemen om je zelfzorg te faciliteren (bv. Door je collega’s MAT-leden 

als klankbord te gebruiken). 

- Je kan meningsverschillen bespreken zonder het conflict uit de weg te gaan. 

- Je bent op een respectvolle manier beslist in je handelen. 

- Je brengt je standpunten naar voor en je kan deze verdedigen. 

- Je bent zelfkritisch en je durft te reflecteren over je eigen beslissingen. 

Authentiek 
- Je bent zichtbaar in de organisatie en je maakt daar een geloofwaardige indruk. 

- Je bent je er steeds bewust van dat je een voorbeeldrol hebt. 

- Je bent onpartijdig. Je hebt een genuanceerde en veelzijdige kijk. Je neemt meerdere belangen in overweging, 

zowel intern als extern. 

- Je weet wanneer je dingen uitspreekt en wanneer je daarmee wacht zonder de waarheid ‘geweld’ aan te 

doen. 

- Je weet op een flexibele maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met de regels en 

procedures als de situatie dat vereist. 

- Je blijft rustig in moeilijke situaties. 

- Je managet eerder met persoonlijkheid dan met competenties. 

- Je kan loslaten ook als het fout dreigt te lopen. 

- Je hebt een integriteit tegenover het ganse team en dat maakt het verschil bij individuele beslissingen. 

Technische competenties 

- Projectmanagement: Je kent het principe van projectmatig werken en kan het toepassen. Je kent de verschillende 
stappen in een project. Je kan meedraaien in een project. 

- Strategisch management: Je beschikt over voldoende kennis rond strategisch management om deel te nemen aan 
het opstellen van beleidsplannen. 

 

Overzicht van de activiteiten en diensten die onder het departement welzijn en 
burger vallen  

1. Zorg en Welzijn 

De dienst zorg en welzijn bestaat uit: 

- 2 Lokale dienstencentra: lokaal dienstencentrum ‘t dorp & lokaal dienstencentrum Cogelshof  

- Een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg   

- Een dienstenchequesonderneming  

- 110 erkende assistentiewoningen (Residentie Schuttershof)  

- 42 seniorenflats   

- Een minder mobiele centrale & handicar   

- Een senioren - & gezondheidsconsulent  
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Samen bieden we op een dagdagelijkse basis een variatie van diensten aan (warme maaltijden, vervoer, zinvolle 

dagbesteding, kapper, pedicure, … ) en dit steeds op maat van onze burger. Een grote maatschappelijke tendens waar 

we voor staan en volop op inzetten is het buurtgericht werken. 

2. Sociale dienst 

De sociale dienst bestaat uit een team van maatschappelijk werkers, administratief medewerkers en 

beleidsmedewerkers. Deze dienst is in het bijzonder bezig met maatschappelijke dienstverlening , maar onze burgers 

kunnen hier terecht voor 

- advies met betrekking tot sociale premies en pensioen 

- administratieve en financiële ondersteuning 

- schuldhulpverlening 

- psychosociale begeleiding 

- arbeidstrajectbegeleiding 

- woonbegeleiding 

- ... 

Om te verzekeren dat iedereen de weg vindt naar de juiste hulp, wil onze sociale dienst nog sterker inzetten op 

outreachend werken en het geïntegreerd breed onthaal (GBO).   

3. Burgerzaken 

De dienst burgerzaken bestaat uit de afdelingen 

- Burgerlijke stand 

- Bevolking 

- Vreemdelingendienst 

Deze drie afdelingen staan in voor het actueel houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters en de registers 

van de burgerlijke stand (geboorten, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen, adreswijzigingen,…), voor het 

administratieve luik van de begraafplaats en voor de organisatie van de verkiezingen. Burgers kunnen op de afdelingen 

bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingendienst terecht voor hun inschrijving, identiteits-, verblijfs- en 

reisdocumenten, rijbewijs, attesten en akten uit de registers, aanvraag Belgische nationaliteit, voornaamswijziging, 

uittreksel strafregister,… 

 

4. Woonzorggroep Voorkempen 

Schoten en Wijnegem hebben hun woonzorgaanbod gebundeld in een verzelfstandigde woonzorggroep Voorkempen. 

Hoewel  deze groep zelfstandig opereert met haar eigen directiecomité en raad van bestuur, vergt dit ook vanuit het 

lokaal bestuur Schoten nog veel aandacht. Ook onze politieke afgevaardigde, die momenteel voorzitter is van de 

woonzorggroep, dient in haar activiteiten hieromtrent ondersteund te worden. Bovendien is er ook nood aan iemand 

die een dagelijkse gesprekspartner kan zijn voor de vragen die vanuit de woonzorggroep zelf komen richting het lokaal 

bestuur. 

 

 


