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Jeugdconsulent 

                        

 
 
 

1. SITUERING VAN DE FUNCTIE 
 

AFDELING  

SECTOR/DIENST  Jeugddienst 

TEAM       

FUNCTIEFAMILIE Expert 

FUNCTIENAAM jeugdconsulent 

NIVEAU & GRAAD B1-B3 

 
 

 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

De jeugdconsulent is de expert in jeugdzaken. Hij/zij adviseert en ondersteunt het beleid en vertaalt de noden van 
kinderen en jongeren naar het bestuur. Hij/zij staat in voor de ondersteuning van het jeugdwerk, de inrichting van de 
jeugdinfrastructuur en externe communicatie zodat de jeugd zich optimaal kan ontplooien. 

 

 
 

3. POSITIONERING VAN DE FUNCTIE & ORGANOGRAM 
 
 

 

gemeentesecretaris 

    

afdelingshoofd Vrije Tijd 

    

jeugdconsulent 

 
 

 
 

Hiërarchisch directe leidinggevende  
(eerste evaluator) 

Afdelingshoofd Vrije Tijd 

Hiërarchisch één na hogere 
leidinggevende 
(tweede evaluator) 

Gemeentesecretaris  

Andere, operationeel leidinggevende 

(adviserende bevoegdheid) 
      

 

Functiebeschrijving
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4. RESULTAATSGEBIEDEN 
 
1. Invulling geven aan samenwerkingsverbanden en instaan voor de vertegenwoordiging van de dienst of 

sector met het oog op een optimale externe communicatie (G) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Invulling geven aan samenwerkingsverbanden met het Sociaal Huis, buurgemeenten, externe instanties,… 
- Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het gemeentebestuur 

- Fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere 
instellingen of organisaties 

2.  Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en 
de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn (G) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Instaan voor constructief overleg en samenwerking met de beleidsverantwoordelijken 
- Voortgangs- en beleidsgericht rapporteren aan de beleidsorganen 
- Organiseren van een dienstoverschrijdend overleg 
- Bewaken van een optimale interne communicatie binnen de diverse (sub)diensten van de afdeling of sector 

- Verzorgen van een optimale top-down (vanuit MAT) en bottom-up (naar MAT) communicatie: rapporteren, 
aftoetsen van voorstellen,… 

3. Voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning 
zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden (G) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen 
- Regelmatig aftoetsen van de strategische visie aan de realiteit en aanpassen waar nodig 
- Aanbrengen van nieuwe beleidsitems 

- Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking en 
het gevoerde beleid 

4. Uitbouwen van en waken over een kwaliteitsvolle externe communicatie naar kinderen en jongeren toe 
(S) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- Uitbouwen van een communicatie- en promotiebeleid  
- initiatieven nemen m.b.t. de programmering met het oog op een publieksverbreding 

- algemeen redactioneel werk (Tij-dingen, Plezand, …) 

- adviseren, informeren van burgers en verenigingen over jeugdinitiatieven 
 

5.  Instaan voor de optimalisatie en het beheer van infrastructuur en het materieel. (S) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- optimaliseren en beheren van jeugdinfrastructuur  
- initiëren van, waken over en optimalisatie van (speel)ruimte voor kinderen en jongeren 

- toezien op het onderhoud van het technisch en ander materiaal 

6. Kinderen en jongeren betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het jeugdbeleid (S)  

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- administratieve en inhoudelijke ondersteuning bieden aan de jeugdraad, andere overlegorganen en 
jeugdverenigingen (bvb aanleveren van inhoudelijke voorstellen naar programmering toe, ondersteuning 
kampvervoer, adviezen geven over nieuwe wetgeving, … ) 

- organiseren van inspraakmomenten 

- fungeren als aanspreekpunt  

- opvolgen subsidiereglementen, aanvragen projectsubsidies 
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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 
• Draagt de normen en waarden van de organisatie uit, zowel binnen  als buiten de 

gemeente als organisatie 
• Draagt bij tot het realiseren van de normen en waarden in de gemeente als 

organisatie 
• Verdedigt de belangen van de organisatie, zowel binnen als buiten de gemeente als 

organisatie 
• Vertegenwoordigt de gemeente als organisatie op passende wijze bij anderen en 

externe contacten 

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. Netwerken • Legt en onderhoudt nieuwe relaties met mensen in en buiten de organisatie  uit 
wederzijds belang 

• Kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus 
• Doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan 
• Houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere 

diensten  

2. Ondernemen • Onderzoekt behoeften en stelt structurele acties voor om de dienstverlening of interne 
organisatie te optimaliseren 

• Speelt in op de ontwikkelingen binnen de interne en externe omgeving en koppelt 
hieraan acties 

• Betrekt personen (binnen of buiten de eigen dienst) die te maken zullen hebben met 
de gevolgen van een verandering (nieuwe werkwijzen, wetgeving,…) 

• Stimuleert en ondersteunt anderen om verbeteringsgericht en/of vernieuwend te 
werken (ook project- of procesmatig) 

3. Visie ontwikkelen • Kan loskomen van de details en richt zich op de hoofdlijnen en de langere termijn 
• Werkt aan doelen en plannen op langere termijn 
• Baseert zijn visie op gefundeerde analyse, feiten en cijfers of andere realistische 

informatie 
• Vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden voor de eigen dienst of het 

vakgebied 

4. Onafhankelijk 
denken 

• Schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid 
• Plaatst vragen of problemen in een ruimere context 
• Is consequent bij het toepassen van beleid, doelstellingen, afspraken,…  
• Streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling 
• Is weerbaar bij tegenstand  

5. Plannen en 
organiseren 

• Ontwikkelt (langere termijn)werkwijzen om de dienstverlening of interne organisatie 
te kunnen realiseren 

• Ziet erop toe dat mensen en middelen doelgericht en efficiënt ingezet worden en 
stuurt bij indien nodig 

• Gaat na of de resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig 
• Anticipeert actiegericht op onvoorziene omstandigheden 
• Houdt bij de planning en uitvoering van het werk rekening met de lange termijn 
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6. Zelfontwikkeling • Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen professionele ontwikkeling  en werkt 
gericht aan de verbetering van de eigen prestaties 

• Neemt verantwoordelijkheid op voor de professionele ontwikkeling van anderen en 
ondersteunt hen hierbij 

• Creëert mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen 

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Competentie Omschrijving 

1. creativiteit • Maakt zich los uit bestaande denkkaders 
• Komt regelmatig met ongebruikelijke en vernieuwende voorstellen en ideeën 
• Ondersteunt en stimuleert medewerkers in een vernieuwend denkproces 
• Schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt 

• Creëert synergieën tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende 
voorstellen te komen 

 
 
 

  de gemeentesecretaris  de functiehouder 
 
 
 
  Joeri STEKELORUM       
 

datum 
01/10/2017 


