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Organogram Stad Sint-Niklaas (GR 26-01-2018)

Adjunct-stadssecretaris

LEGENDE

Beleidsniveau

Politie en brandweer

Decretale graad 

Clustermanager 

De cluster ondersteuning wordt 

aangestuurd door de decretale graden: 

- de afdeling financiën 

door de financieel beheerder;

- de afdeling personeel 

door de secretarissen;

- het team beleidsondersteuning 

door de secretarissen;

- het team strategische coördinatie 

digitalisering door de secretarissen. 

De clustermanager welzijn wordt voorzien 

in de formatie van het OCMW .
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Cluster omgeving
 

Afdeling vergunnen en toezicht
 

Dienst ondersteuning omgeving
 

Afdeling plannen en ontwikkelen
 

Team vergunnen 
 

Team toezicht
 

 
  



 

 

Cluster cultuur en vrije tijd
 

Afdeling vrije tijd
 

Dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd
 

Afdeling cultuur
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Dienst vorming en educatie
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Cluster welzijn

Dienst gezin en onderwijs

Afdeling opvoeding en onderwijs

Dienst kinderopvang

Team flankerend onderwijs

Team gezinsopvang

Team groepsopvang

Stedelijk basisonderwijs

Staf

Afdeling mens en samenleving

Team onthaal

Team sociale en financiële hulpverlening

Team maatschappelijke activering

Maatwerkbedrijf Den Azalee

Dienst ondersteuning welzijn

Team integratie

Dienst mens

Dienst diversiteit, samenleving en preventie

Team diversiteit

Team samenleving en preventie

Team straathoekwerk

Team Huis van het Kind

Dienst buitenschoolse opvang



 

 

Cluster dienstverlening
 

Dienst leven 
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Dienst klantencontacten
 

Team burgerzaken

 

Team vreemdelingen

 

Team begraafplaatsen 

 

Team archief

 

Dienst communicatie
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Afdeling klanten
 

Afdeling informatie
 

Team toerisme
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Cluster techniek

Afdeling openbaar domein Afdeling ondersteuning techniekAfdeling gebouwen

Dienst projecten gebouwen Dienst projecten openbaar domein

Team openbare reinheid

Team flexploegen

Dienst overheidsopdrachten en 

administratie

Dienst logistiek

Dienst beheer gebouwen 

Team techniek gebouwen

Dienst schoonmaak

Dienst beheer openbaar domein

Team polyvalente wijkploegen 

Dienst openbare werken

Team waterhuishouding
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Team signalisatie
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Team databeheer en administratie

Team voorraadbeheer

Team feestelijkheden

Team beheer voertuigen en machines

Schrijnwerkers

Schilders

Elektriciens/loodgieters

Polyvalent/metsers/mechaniek

Team onderhoud gebouwen

Team TOP

 
  



 

 

Financieel beheerder

 

Afdeling financiën
 

Team boekhouding
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Afdeling personeel 
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Staf
 

Afdeling ICT
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