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[projectcoördinator oefenkansen Nederlands] 
                        

 
 
 

1. SITUERING VAN DE FUNCTIE 
 

AFDELING Stafdiensten 

SECTOR/DIENST IGS (W)integratie 

TEAM Intergemeentelijke integratiedienst Wintegratie 

FUNCTIEFAMILIE Expertenfunctie 

FUNCTIENAAM Projectcoördinator oefenkansen Nederlands 

NIVEAU & GRAAD C1-C3 

 
 

 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

De projectcoördinator oefenkansen Nederlands is de spilfiguur in het ontplooien van oefenkansen Nederlands in de 4 
gemeenten van de Westkust: Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en Veurne.  Hij/zij werkt 3 vooropgestelde acties, onder 
de noemer “elke dag Nederlands”, uit, en gaat hiervoor aan de slag met vrijwilligers, handelaars en diensten.  Het doel 
is om anderstaligen ook buiten een schoolse context dagdagelijks mogelijkheden te bieden om hun Nederlandse kennis 
te verbeteren.   
De projectcoördinator oefenkansen Nederlands rapporteert over de uitbouw van het project en zorgt voor een inbedding 
ervan binnen de 4 gemeenten. 

 

 
 

3. POSITIONERING VAN DE FUNCTIE & ORGANOGRAM 
 
 

gemeentesecretaris 

 

integratieambtenaar 

 

Projectcoördinator oefenkansen Nederlands 

 
 
 

Hiërarchisch directe leidinggevende  
(eerste evaluator) 

integratieambtenaar 

Hiërarchisch één na hogere 
leidinggevende 
(tweede evaluator) 

gemeentesecretaris 

Andere, operationeel leidinggevende 
(adviserende bevoegdheid) 

  

 

Functiebeschrijving
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4. RESULTAATSGEBIEDEN 
 
1. Opzetten van praattafels Nederlands in elke gemeente 

 
Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Zorgen voor locatie en logistieke benodigdheden 
- Zoeken en stimuleren van vrijwilligers om de praattafels te leiden en uitbouwen van een professionele 

vrijwilligersploeg die zich engageert in het project 
- Samenwerken met Vorming plus, die de vrijwilligers opleidt en in educatief materiaal voorziet 
- Promoten van het initiatief bij de doelgroep 

 
 

2.  Opzetten van een netwerk van diensten en organisaties waar anderstaligen een vrijwilligersjob kunnen 
doen en er gelijktijdig aan hun Nederlandse kennis kunnen werken 
 
Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Actief het project gaan voorstellen bij mogelijke partners en contacten onderhouden 
- Op zoek gaan naar vrijwilligers in de doelgroep van de anderstaligen, in overleg met oa OCMW en VDAB, en 

correct screenen en matchen met een gepaste vrijwilligersjob. 
- Samenwerken met VDAB en medewerkers binnen de verschillende diensten om het aspect ‘taalstimulering 

op de werkvloer’ concreet te maken 
- Voorzien in correcte en tijdige opvolging van de vrijwilligers 

 
 

3. Opbouwen van een netwerk van handelaars en diensten die oefenkansen aan anderstaligen willen 
aanbieden 
 
Dit omvat ondermeer volgende taken 

- Opbouwen van een groot netwerk van mogelijke partners, zowel extern als intern. 
- Onderhouden van contacten met deze partners 
- Voorzien in een vormingsaanbod voor handelaars en diensten 
- Ontwikkelen van een keurmerk voor medewerkende handelaars en diensten 

 
 

4.  Zorgen voor een verankering van de 3 acties binnen de 4 gemeenten 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- Streven naar een grote mate van zelfstandigheid bij medewerkers en partners 
- Opmaken van draaiboeken en deze evalueren en aanpassen indien nodig 
- Opzetten van duidelijke afspraken en regels  
- Streven naar een grote mate van tevredenheid bij partners, vrijwilligers en doelgroep 

 
 

5. Meewerken aan een actief en zichtbaar integratiebeleid binnen de 4 gemeenten 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- Meewerken aan de uitvoering van het beleidsplan 
- Constructief participeren aan dienstoverleg 
- Ondersteunen van de collega’s binnen de integratiedienst, zowel door mee te helpen nadenken, als door hulp 

aan te bieden bij praktische uitvoering van bepaalde acties 
- Uitdragen van de doelstellingen en bekendmaken van initiatieven 
- Nauwe voeling houden met de doelgroep van nieuwkomers en anderstaligen 

 
 

4.   
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5. COMPETENTIEPROFIEL 
 

5.1. GEDRAGSCOMPETENTIES  

GENERIEKE COMPETENTIES OP ORGANISATIENIVEAU 

Competentie Omschrijving 

1. Loyale inzet • Neemt verantwoordelijkheid op 
• Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 
• Stelt het organisatiebelang voorop, ook naar anderen (internen en externen) toe 
• Stelt zich uitdrukkelijk achter genomen beslissingen, verdedigt deze binnen de organisatie 

en bewaart de neutraliteit buiten de organisatie 
• Draagt bij aan de doelen en waarden van de gemeente als organisatie 
• Kan anderen motiveren en stimuleert de betrokkenheid met de gemeente als organisatie 

2. Integriteit • Blijft eerlijk en betrouwbaar in alle situaties 
• Handelt eerlijk en betrouwbaar in alle situaties, ook waar er geen (duidelijke) richtlijnen 

zijn. 
• Signaleert gedrag dat niet eerlijk en betrouwbaar is en onderneemt actie 
• Stimuleert respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid bij anderen 

GENERIEKE COMPETENTIES FUNCTIEFAMILIE 

Competentie Omschrijving 

1. Resultaatgericht 
werken 

• Zoekt naar de meest optimale werkmethoden, ook voor anderen 
• Zet door bij tegenslag of problemen 
• Spreekt anderen aan om de taken af te werken 
• Ondersteunt anderen of neemt obstakels voor anderen weg 
• Zoekt naar duurzame werkmethoden, ook voor anderen 
•   

2. Netwerken • Bouwt een intern en extern netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling 

• Initieert structurele of lange termijnsamenwerkingsverbanden waardoor de organisatie haar 
doelstellingen beter kan realiseren 

• Houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere afdelingen 

• Wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen 

• Stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten 
te leggen 

4. Kwaliteitsvol 
werken 

• Ontwikkelt en benoemt criteria of normen om kwaliteitsvol te werken 
• Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van projecten of taken en volgt de (tussentijdse) 

resultaten op 
• Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig in vraag en signaleert of bespreekt een minder 

kwaliteitsvolle uitvoering van het werk 
• Stimuleert verbeteringsvoorstellen 
• Gaat na of de voorgestelde veranderingen ook tot verbeteringen leiden 

5. Flexibiliteit • Kan overweg met verschillende en gelijktijdige opdrachten, nieuwe prioriteiten of plotse 
veranderingen 

• Stuurt de planning bij indien nodig, zowel voor het eigen werk als het werk van de collega’s 
met wie men samenwerkt of die men begeleidt of aanstuurt (ook projectmatig of 
procesmatig) 

• Blijft doelgericht werken, ook onder tijdsdruk of bij minder vertrouwde of complexere 

opdrachten 
• Herkent verzet (van collega’s, andere diensten, klanten,…) en gaat hier gepast mee om 

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Competentie Omschrijving 
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1. Zelfstandig 
werken/plannen en 
organiseren 

• Plant taken voor zichzelf en anderen indien afgesproken 
• Legt duidelijke aan medewerkers uit hoe, waarom en wanneer een opdracht moet 

aangepakt worden  
• Ziet in wat dringend is en wat eerst moet aangepakt worden 
• Zorgt ervoor dat de nodige mensen en middelen aanwezig zijn voor een goede 

taakuitvoering 
• Zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in 
• Volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig. 

2. Samenwerken • Bouwt overleg in om tot een gezamenlijk resultaat te komen, ook met collega’s buiten 
het eigen team, dienst of afdeling 

• Houdt rekening met opdrachten of projecten die de werking van andere teams of 
diensten doorkruisen en maakt hierover afspraken met de betrokkenen 

• Draagt samenwerking als een belangrijke waarde uit en spreekt anderen hierop aan. 

3. Probleemoplossend 
werken 

• Onderzoekt het probleem en houdt rekening met verschillende elementen 
• Stelt het onderliggende probleem en de oorzaak vast 
• Bedenkt verschillende oplossingen en overweegt voor- en nadelen 
• Overlegt, indien nodig, met anderen (collega’s, leidinggevenden, andere diensten, …) 

om problemen op te lossen 

4. Klantgerichtheid • Ziet en/of zoekt kansen om de klantentevredenheid te verhogen 
• Speelt in op signalen vanuit klanten en doet voorstellen naar structurele acties 
• Anticipeert op zaken in functie van een optimale dienstverlening of werking van de 

organisatie 
• Stimuleert anderen om klantgericht te werken 

 
 

  de gemeentesecretaris  de functiehouder 
 
 

 
  Joeri STEKELORUM       
 

Datum 
16/08/2017 


