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Selectieprocedure voor de aanleg van een 

aanwervingsreserve en bevorderingsreserve 

van Sectorcoördinator Werven en Werken 
(A4a-A4b) in contractueel dienstverband.  
 

Inlichtingenbrochure 

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-

Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening 

houdt met haar bewoners.  

 

1. Functiebeschrijving sectorcoördinator Werven en Werken  
 (officiële functietitel opgenomen in het organogram Sectorcoördinator Technische 
Uitvoering en Ondersteuning ) 
 

Doel van de sector en dienst 

De sector werven en werken zorgt ervoor dat de dienstverlening van de sector op de meest efficiënte 
wijze gestructureerd en georganiseerd is zodat een optimale dienstverlening aan de burger 
gewaarborgd wordt. De sector vervult een beleidsvoorbereidende, coördinerende en beherende rol 

met betrekking tot de werking van de diensten van de sector.  

 
De sector werven en werven van de stad bestaat uit drie platformen, elk geleid door een 
platformverantwoordelijke:  
 
1. het platform gebouwen en uitleen:  
 

• beheer van het eigen patrimonium, met maximale aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid 
voor de inwoners en de diensten, inhoudelijk aangestuurd door de dienst 
logistiek/patrimonium  

• beheer van de uitleendienst en de ondersteuning van evenementen, inhoudelijk aangestuurd 
door de sector vrije tijd en onderwijs  

 

2. het platform wegen:  
 

• beheer van het openbaar domein (wegen, pleinen, grachten, opruimen van zwerfvuil…) in 

groot-Ninove in functie van een maximale veiligheid, duurzaamheid en comfort voor de 
inwoners, inhoudelijk aangestuurd door de dienst openbare werken  

• beheer en plaatsen van de verkeersignalisatie, inhoudelijk aangestuurd door de dienst 
mobiliteit  

• beheer van het wagenpark, het magazijn en de buitenopslag  
 
3. het platform groen en begraafplaatsen:  
 

• het onderhoud en de aanleg van alle groenvoorzieningen, inclusief de begraafplaatsen, 
inhoudelijk aangestuurd door de dienst leefmilieu en de dienst burgerzaken voor wat de 
begraafplaatsen betreft  

• het uitvoeren van de begrafenissen op de begraafplaatsen, inhoudelijk aangestuurd door de 
dienst burgerzaken.  
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De sector werven en werken bestaat uit verschillende personeelsleden.   

 
De sectorcoördinator staat onder leiding van de algemeen directeur ook in voor de functionele leiding 
over de technische diensten van het OCMW afhankelijk van de stelselmatige integratie. 
  
Plaats van de functie binnen de sector en de dienst 

Als sectorcoördinator rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur.  
• Je maakt deel uit van het N-team. 

• Je geeft leiding aan de platformverantwoordelijken binnen de sector. 
• Je geeft leiding aan jouw diensten zodat een optimale dienstverlening aan de burger kan 

gewaarborgd worden. 
• Je stuurt interne en externe diensten op een efficiënte en gestructureerde manier aan. 

 
De coördinatie moet kaderen binnen de vastgestelde strategische en managementdocumenten (zoals 

meerjarenplan, budget, afsprakennota’s, …) van de stad Ninove in het algemeen en die van de eigen 
sector in het bijzonder, teneinde de korte- en langetermijndoelstellingen van de stad Ninove te 
realiseren en de dienstverlening en optimale werking van de stad Ninove te verzekeren. 
 
Resultaatgebieden 
 
Op ieder van de resultaatsgebieden moet de titularis in staat zijn op te treden: 

• adviserend, op vraag van de algemeen directeur of het managementteam 
• beslissend, binnen de delegaties hem/haar gegeven door de algemeen directeur, het 

managementteam, de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, het vast bureau en de OCMW-raad 

• uitvoerend, als implementatie van de gemaakte keuzes en/of voor de aspecten die 
toepasselijk zijn op de functie binnen de eigen sector. 

a) Beleidsvoorbereiding: de beleidsrapportering 

 
Een actieve bijdrage leveren bij het maken van beleidsvoorstellen en adviezen, teneinde een 

strategisch beleid van zowel de sector als van de volledige organisatie (mee) vorm te geven. 

Kerntaken: 

- bijdragen tot het (strategisch) beleidsplannenproces van de stad in het algemeen en van de 
sector in het bijzonder: o.a. 

▪ opmaken van een omgevingsanalyse 
▪ luisteren naar voorstellen van burgers en medewerkers 
▪ signaleren van relevante signalen uit het werkveld, vanuit adviesraden, enz. 
▪ vanuit de eigen ervaring peilen naar trends, (maatschappelijke) behoeften, 

kansen tot mogelijk nieuwe dienstverleningen, enz. 

▪ aanreiken van gegevens vanuit de beleidsuitvoering en zorgen voor een goede 
informatiedoorstroming naar alle betrokkenen (managementteam, algemeen 
directeur, collega’s, politiek, enz.) 

• op vraag of op eigen initiatief adviezen of beleidsvoorstellen formuleren, zowel voor de 
eigen sector, sectoroverschrijdend en/of voor andere delen van de organisatie 

• toetsen van beleidsvoorstellen van de sector / organisatie op haalbaarheid en hierover 

feedback geven. 
 

b) Beleidsuitvoering en dienstverlening aan de bevolking 
 

Bijdragen tot een beleid dat in lijn ligt met de kerntaken en doelstellingen van de organisatie. 

Bepalen en opvolgen van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de sector om het niveau van 

dienstverlening naar de burger toe te garanderen. 

Kerntaken: 

• sectoroverschrijdend denken, het organisatiebelang voorop stellend 
• in overleg met de medewerkers en eventueel met collega’s, alsook rekening houdend met 

de organisatienoden en –wensen, formuleren van de strategie, de doelstellingen en 
prestatie-indicatoren voor de sector (met de daaronder vallende diensten) 
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• evaluatie van de uitvoering van het beleid, en bijsturing ter zake 

• op regelmatige basis de werking van de organisatie in het algemeen en de sector in het 
bijzonder, de geleverde kwaliteit, de dienstverlening aan de klanten, evalueren 
(sterkte/zwakteanalyse) 

• een hoog niveau van klantentevredenheid verzekeren (zelf goede relaties onderhouden met 
klanten, zorgen voor een goede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van heel de 
entiteit bevorderen, klantenbevraging organiseren, enz.) 

• zorgen voor de ‘marketing’ van de prestaties 

• prospecteren van nieuwe mogelijkheden tot dienstverlening 
• zorgen voor rapportering, conform de afspraken. 

 

c) Ambtelijk-politieke samenwerking  
 

Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, op professionele en collegiale 

wijze samenwerken met de algemeen directeur, de leden van het college van burgemeester en 

schepenen en de collega’s van stad en OCMW, teneinde bij te dragen tot een goede samenwerking 

binnen het eigen beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen, en zo de stad en het OCMW 

Ninove mee te besturen. 

Kerntaken: 

• in overeenstemming met de afsprakennota tussen het college van burgemeester en 
schepenen en het managementteam op loyale wijze professioneel samenwerken met de 
leden van het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-voorzitter, zijnde de 
bestuurders van de stad en het OCMW Ninove 

• in overleg met de collega’s uitwerken van voorstellen voor het verbeteren van de structuur 
en werking van de stad en het OCMW Ninove 

• voorbereiden van en actief deelnemen aan de vergaderingen van het managementteam 
van de stad en het OCMW, zelf agendapunten aanbrengen of initiatieven nemen 

• zelf initiëren en zelf (of medewerkers laten) participeren aan werk, stuur- of 

projectgroepen, op niveau van de stad en het OCMW, het beleidsdomein, of over de 
beleidsdomeinen heen 

• respecteren van gemaakte afspraken m.b.t. (centraal) overeengekomen regels, 
procedures, werkwijzen, enz. 

 

d) Leiderschap en leidinggeven (coachen en leiderschap)  
 

Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid van de stad en het OCMW leiding geven aan 

de medewerkers, teneinde steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te 

beschikken, nodig voor het realiseren van de opdracht en de doelstellingen van de sector. 

Kerntaken: 

• in overleg en samenwerking met de HR-/personeelsverantwoordelijken (bijdragen tot het) 
selecteren en rekruteren van de geschikte medewerkers 

• in overleg met de HR-/personeelsverantwoordelijken instaan voor de vorming en 
competentie-ontwikkeling van de medewerkers 

• verzekeren van een goede uitvoering van het prestatiemanagementproces (afspreken van 
doelstellingen, opvolgen, coachen en begeleiden, evalueren en waarderen) 

• integer toepassen van het beloningsbeleid 
• instaan voor een goede interne communicatie en overleg: informeren van de medewerkers 

over werking, resultaten, ontwikkelingen binnen de sector, over zaken die hen 
aanbelangen… 

• scheppen van een motiverend en stimulerend werkklimaat voor de sector 
• actief promoten van eigenaarschap. 

 

e) Financieel management 
 

Efficiënt beheren van de middelen van de sector en instaan voor een permanente opvolging en 

rapportering. 
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Kerntaken: 

• bijdragen tot het opmaken van de strategische en financiële nota 
• opvolging van de vastgelegde indicatoren en het oog op periodieke rapportering, onder 

meer via de jaarrekening 

• effectief en efficiënt beheren van de toegewezen middelen 
• opvolgen van het budget, de resultaten, … aan de hand van prestatie-indicatoren en 

bijsturen wanneer nodig 
• inzicht en opvolging van alle financiële aangelegenheden van de sector (met het oog op 

budgethouderschap). 
 

f) Interne en externe contacten  

 

Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren 

om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de stad en het 

OCMW Ninove te versterken. 

Kerntaken: 

• binnen de afspraken vastgelegd in het communicatiebeleid van de stad en het OCMW, 
optreden als woordvoerder van de sector of van de hele organisatie 

• opbouwen en onderhouden van functionele netwerken (personen, doelgroepen, 
adviesraden, … die werkzaam zijn binnen het werkingsgebied van de stad, het OCMW of de 

sector), zowel binnen als buiten de stad en het OCMW 
• vertegenwoordigen van de stad en het OCMW in raden, commissies, projectgroepen, … 

zowel binnen als buiten de stad en het OCMW 
 
 

Competentieprofiel 

 
Leidinggevende competenties 

 

Leidinggeven 

• zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de 

medewerkers 

• volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties 

ondermaats zijn 

• staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de 

medewerkers leeft 

• komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers 

• stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten 

• voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen 

• versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team 

• leidt het team naar een gezamenlijk resultaat 

• past de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie 

 

Taakgerichte competenties 

 

Kwaliteitsvol werken 

• stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

• evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen 

• stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is  

• voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

Initiatief 

• komt uit eigen beweging tot actie 

• onderneemt iets om de voortgang te versnellen 

• doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren  

• start zelf een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht 
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Zelfsturende competenties 

 

Integriteit 

• geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

• kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 

• wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie 

• gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

• houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 

• heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 

 

Interactiegerelateerde competenties 

 

Klantgerichtheid 

• leeft zich in de situatie van klanten in 

• stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 

• speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 

• neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 

• streeft naar klanttevredenheid 

 

Beleidsmatige competenties 

 

Visie ontwikkelen 

• neemt afstand van de dagelijkse problemen 

• neemt tijd om vooruit te denken 

• overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties 

• ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties 

• richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 

• kan strategieën op een heldere manier voorstellen 

 

 

Organisatorische competenties 

 

Resultaatgericht werken 

• inventariseert beschikbare middelen 

• streeft naar een maximaal resultaat 

• zoekt naar de meest optimale werkmethoden 

• grijpt in wanneer resultaten niet voldoen 

• zet door bij tegenslag of problemen 

Besluitvaardigheid 

• kan snel een doordacht standpunt innemen  

• neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit 

• kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat 

• kan alleen beslissen, zonder overleg met anderen 

• informeert alle betrokkenen  

• verdedigt een beslissing  

 

Kennis 

 

• Verworven kennis: algemene technische kennis om de werking en opdrachten van de 

dienst te kunnen inschatten en beoordelen 

• Kennis van of bereid zijn zich op korte termijn in te werken in het decreet lokaal bestuur en 

de organen in een gemeente en de werking ervan 

• Bereid zijn zich op korte termijn de relevante regelgeving eigen te maken 
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• Leerbereidheid: kennis verwerven over de (werking van de) organisatie; kennis verwerven 

over de specifieke gebruikerssoftware bij de stad Ninove 

• Parate kennis en gebruikservaring van de meest frequent gebruikte software (zoals MS 

Office en internet) 

 

Attitude 

 

De stad Ninove hecht veel belang aan de waarden klantgerichtheid, samenwerken en openheid. 

 

2. Voorwaarden om deel te nemen  

 

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen): 

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je: 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je 

solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). 

Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding 

voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen; 

2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving; 

3. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

4. Onderdaan zijn van de EER; 

5. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet 

nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling; 

 

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden : 

1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 

in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

2. In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair 

onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met 

universitair onderwijs; ÉN 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie 

OF 

Indien geen masterdiploma: 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie, 

mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie 

3. In het bezit van een rijbewijs B; 

4. Slagen voor een selectieprocedure. 

Bevorderingsvoorwaarden (enkel voor personeelsleden van het stadsbestuur): 
 

1. Je bent aangesteld als een vast statutair personeelslid of als een contractueel personeelslid. 

Voor contractueel personeelslid moet je voldoen aan een van de volgende criteria: 

a. Je bent na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure 

conform de rechtspositieregeling (titel II, hoofdstuk II en III) en hebt de 

inloopperiode beëindigd; 

b. Je bent voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de 

vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 

statutaire betrekkingen. 
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2. Je bent titularis van een graad van niveau A; 

3. Je hebt ten minste vier jaar niveauanciënniteit in niveau A; 

4. Je hebt een diploma dat toegang geeft tot niveau A; 

5. Je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de twee laatste periodieke evaluaties; 

6. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

Externe personeelsmobiliteit (enkel voor medewerkers van een andere overheid): 

Je kan als personeelslid van een andere overheid je kandidaat stellen voor deelname ofwel via 

de procedure van interne personeelsmobiliteit ofwel via de bevorderingsvoorwaarde: 

Als kandidaat van een andere overheid moet je op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen 

overheid: 

1° aantonen dat je voldoet aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij deelname 

aan de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 

Externe mobiliteit heeft door de rechtspositieregeling (Artikel 34bis.1) van Stad Ninove een 

beperkt toepassingsgebied en is enkel van toepassing op : “personeelsleden van de eigen stad, het 

lokaal openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het AGB Ninove”. 

 

3. Inhoud en verloop van de selectieproeven 

 

De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit: 

 

Deel 1: Schriftelijk deel  
 
Behoorlijke kennis van de functierelevante wetgeving wordt getest. De kandidaat moet een aantal 

vragen oplossen in verband met wetgeving die tijdens de uitoefening van de functie aan bod komt 

indien van toepassing.  

 

De kandidaat ontvangt vooraf een gedetailleerde lijst van de wetten, decreten en besluiten die 

relevant zijn. Bij het oplossen van de vragen zal de kandidaat de ter beschikking gestelde 

wetgevende teksten mogen raadplegen (openboeksysteem). 

 

→ Beoordeling op 50 punten. 

Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk gedeelte dient de kandidaat 50% van het totaal te behalen. 

 

Timing: zaterdag 11 januari 2020  

 

Deel 2: Assessment Center 

 

Wanneer een kandidaat niet over het vereiste diploma beschikt, kan hij in aanmerking komen als hij 

voldoet aan een vereiste inzake leidinggevende ervaring en slaagt voor een capaciteitstest. De 

capaciteitstest onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie 

is gesitueerd, en maakt desgevallend deel uit van het assessment. 

Tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren 

die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit onderzoek op niveau van de functie 

beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een advies 

gegeven naar de geschiktheid van de kandidaat met de omschrijving ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ en 

‘geheel geschikt’.  
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Dit is een eliminerend onderdeel. Kandidaten dienen minstens een advies ‘geschikt’ te behalen om 

verder te gaan naar de mondelinge proef.  

 

Timing: week 27/01/2020 

 

 
Deel 3 : Mondeling deel 

 

Deze proef is een competentiegericht interview waarbij wordt nagegaan in welke mate het profiel 

van de kandidaat overeenstemt met het profiel van de functie en wordt gepeild naar de 

competenties voor het werkdomein. 

 

→ Beoordeling op 50 punten 

 

Om geslaagd te zijn voor de mondelinge proef dient de kandidaat 50% van het totaal te behalen.  

 

Timing: week 03/02/2020 

 

Na het beëindigen van de volledige procedure kan je, indien gewenst, feedback bekomen. 

 

4. Reserve 
 

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor twee jaar.  

 

5. Salaris 
 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A4a-A4b. 

Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 3 jaar ervaring: 48 731.99 euro. 

 

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van 

negen jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. 

 

Extra legale voordelen 

• Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt; 

• Hospitalisatieverzekering; 

• Tweede pensioenpijler;  

• Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km; 

• Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer; 

• Glijdende werktijdregeling; 

• De nodige opleidingsmogelijkheden; 

• Vakantie: 35 dagen op jaarbasis. 

 

6. Hoe solliciteren ? 
 
We verwachten je kandidatuur uiterlijk 9 december 2019, via mail naar select@liantis.be.  

Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert. 

 

Een geldige kandidatuur bevat:  

• Je cv  

• Motivatiebrief  

• Kopie van rijbewijs B 

• Uittreksel van strafregister 

• Kopie van diploma 

  

Problemen met solliciteren?  Neem dan contact op met Cas Buffel via cas@poolstok.be of 
016 38 10 00.  

mailto:cas@poolstok.be
mailto:cas@poolstok.be
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Meer inlichtingen kan je opvragen bij de HRM-verantwoordelijke 054 50 50 68 of mailen naar 

solliciteren@ninove.be. 

 

Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de 

handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat zij aan de selectieproeven 

kunnen deelnemen. 

 

7. Beoordeling van de kandidaturen 
 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt na de uiterste inschrijvingsdatum de 

geldigheid van de kandidaturen. Indien je niet voldoet aan de opgesomde voorwaarden, word je 

uitgesloten van deelname aan de selectieproeven. De reden van uitsluiting wordt je schriftelijk 

meegedeeld. 

 

mailto:solliciteren@ninove.be

