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  Functiebeschrijving 
  Werkleider OOC 
 
 
 

 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: werkleider OOC 
FUNCTIEFAMILIE: welzijn sociale dienstverlening 
CLUSTER: welzijn 
AFDELING: mens en samenleving 
DIENST/TEAM: team maatschappelijke activering 
WEDDENSCHAAL: C4-C5 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamverantwoordelijke opleidingscentrum 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): dienstcoördinator maatschappelijke activering 
 
3. TAKEN 

 
3.1 Plannen en organiseren  

1. Opmaken van een planning voor de taken van de verschillende ploegen. 
2. Berekenen en bestellen van de (verbruiks)materialen nodig voor bovenvermelde 

taken. 
 
3.2 Leiding geven 

1. Didactische voorbeeldfunctie: de werkleider leert de doelgroepmedewerkers de 
correcte handelingen aan door ze voor te doen; hij observeert de handelingen van 
de doelgroepmedewerkers en stuurt bij waar nodig; de werkleider werkt dus samen 
met de ploeg op de werkvloer. 

2. Aansturen van de doelgroepmedewerkers. 
3. Informeren van de doelgroepmedewerkers en open communiceren.  
4. Medewerkers motiveren. 
5. Arbeidstevredenheid bewaken. 
6. Zorgen voor een goede verstandhouding in de groep. 

 
3.3 Begeleiden 

1. Hoge betrokkenheid bij het welzijn van de doelgroepmedewerkers op de werkvloer. 
2. Toepassen van de afgesproken procedures op het vlak van de begeleiding van de 

doelgroepmedewerkers, o.a. functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken,… 
3. Zoeken naar gepaste arbeid, die aansluit bij de interesses en de mogelijkheden van 

de medewerker. 
4. Vormingsbehoeften opsporen en bevragen bij de doelgroepmedewerkers. 

 
  



 
2 

3.4 Vaktechnische taken 
1. Samen met de doelgroepmedewerkers werkzaamheden uitvoeren. 
2. Opstellen van dagstructuur en werkplannen. 
3. Schrijven van richtlijnen en procedures. 
4. Toezicht houden op een optimaal gebruik van materialen en goederen. 
5. Toezicht houden op de veiligheid. 
6. Vertalen van doelen tot op het technisch organisatieniveau. 

 
3.5 Administratieve taken 

1. Bijwerken van de begeleidingsplannen van de doelgroepmedewerkers. 
2. Personeelsadministratie (dienstprestaties, verlofplannen en verlofkaarten, 

rapportage aan de personeelsdienst). 
3. Inzamelen, verwerking en opslag van alle gevraagde informatie. 
4. Bundelen van alle diensteigen informatie zodat zij kan geraadpleegd worden. 
5. Bestellen van de materialen voor het uitvoeren van de opdrachten. 

 
3.6 Diversen 

 
1. Samenwerken met collega’s en leidinggevenden, zowel op vaktechnisch vlak als op 

het vlak van de begeleiding van de doelgroepmedewerkers. 
2. Bereidheid tot het volgen van (vaktechnische) opleidingen en het toepassen van 

nieuwe kennis en vaardigheden. 
3. Signaleren van eigen vormingsbehoeften. 
4. Overige werkzaamheden die kaderen binnen de doelstelling van de functie. 

 
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van 
de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker 
draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op 
deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe 
klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst. 
De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde 
personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen 
directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe 
dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het 
kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De 
aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet 
weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding. 

 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

1. Algemene kennis van de diverse technische gebieden en manuele technieken eigen 
aan de dienst arbeidszorg en een opleidingsproject in woonrenovatie en 
textielsortering.. 

2. Algemene kennis van het juiste gebruik van toestellen, materialen en producten. 
3. Algemene kennis van en inzicht in de specifieke problematiek van de doelgroep. 
4. Algemene kennis van methodieken van omtrent arbeidsactiviteiten m.b.t. 

zogenaamde ‘zwakkere’ werknemers.  
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4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 
 

2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen 
beweging zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen 

 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 

1. BETROUWBAAR ZIJN (niveau 2) 
Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, 
rekening houdend met de regels en het beleid. 

 
2. OMGAAN MET DIVERSITEIT (niveau 2) 

Effectief interageren en communiceren met alle mensen, ongeacht leeftijd, gender, 
etnisch-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, 
psychische en verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status en 
levensbeschouwing ( = 7 diversiteitsfactoren). 

 
3. FLEXIBEL ZIJN (niveau 2) 

Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 

 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. MONDELING COMMUNICEREN (niveau 2) 
Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de 
boodschap gericht is, ze begrijpt. 

 
2. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 

 
3. COACHEN EN ONTWIKKELEN (niveau 3) 

Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming 
van hun loopbaankansen.  

 
4. VEILIG WERKEN (niveau 2) 

Steeds de veiligheid van zichzelf en anderen voor ogen hebben. Een bijdrage leveren tot 
een veilige en hygiënische werkomgeving voor zichzelf en voor de anderen gericht op 
het voorkomen van arbeidsrisico’s. 


