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Welzijnskoepel West-Brabant 
OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet 

 
Functiebeschrijving beleidsmedewerker 

 
Functiegegevens 
  
 Functie:    Beleidsmedewerker 
 Graad:     A1a-A1b-A2a - contractueel 
 Prestatie:    voltijds  
 Dienst:     Beleidsondersteuning 

 
Doel entiteit: 
             

De dienst beleidsondersteuning heeft als taak ondersteuning te bieden aan de algemeen 

coördinator en het managementteam bij de uitzetting en opvolging van de beleidslijnen van 

de vereniging. De dienst is ook belast met het opvolgen van het interne controlesysteem en 

de kwaliteitscoördinatie van de dienstverlening door de vereniging. Het uitwerken en 

opvolgen van concrete projecten gebeurt binnen deze dienst. 

Plaats in de organisatie 
             
 

• Staat onder leiding van/ rapporteert aan de algemeen coördinator 

• Lid van het managementteam 

Algemene aanwervingsvoorwaarden 
             
 
In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A (master of gelijkwaardig). 
minstens 4 jaar anciënniteit aantonen in een staffunctie in de privé- of openbare sector. 
Slagen voor de selectieprocedure: het selectieprogramma is samengesteld uit een schriftelijk 
gedeelte, een psychotechnische onderzoek en een mondelinge proef. Het schriftelijk 
gedeelte omvat 2 selectietechnieken: een competentieproef, een worksampleproef. 

 
Kernresultaten 
             
 

1. Projectmatig werken 

Beheren van specifieke projecten. 
Doel: het meetbaar maken van vooropgestelde doelen,  optimalisatie van de werking en 
de dienstverlening doorvoeren,  
Dit omvat o.m. de volgende concrete taken: 
- De principes en werkwijze van projectmanagement toepassen 
- Voorbereiding, advisering, opvolging en eventueel bijsturen van projecten, opmaak 

haalbaarheidsstudies 
- Uit de projecten de leermomenten voor de organisatie halen en deze ter beschikking 

stellen van de organisatie 
- Opstarten en ondersteunen van projectgroepen 
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- Formuleren van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering met betrekking tot 
middelen en kosten zodat het resultaat en de kost van de projecten op een 
aanvaardbaar niveau worden gehouden. 
 

2. Strategische beleidsvoering 

Concipiëren en uitwerken van de strategische en operationele beleidsdoelstellingen, 
binnen de budgettair voorziene ruimte van de organisatie en in overleg met de algmeen 
coördinator. De beleidsdoelstellingen toetsen aan de visie en de missie van de 
organisatie en bijsturen.  
Doel: op een efficiënte en effectieve manier uitvoering geven aan beleidsdoelstellingen. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

- Beleidsvoorstellen ontwikkelen 
- Bijdragen aan de opmaak van de strategische nota en meerjarenplanning 
- Mee waken over de efficiënte en effectieve vertaling van de strategische nota in 

operationele doelstellingen 
- Evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele 

vernieuwing ervan 
- Kennis verzamelen rond nieuwe maatschappelijke noden en tendensen op het vlak 

van Welzijn 
 

3. Voorbereiding bestuursorganen 

Voorbereiding van dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen. 
- Doel: Zorgen voor een goede informatiedoorstroming binnen de organisatie en 

specifiek naar de OCMW-leden 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

 

4. Management organisatie 

Ondersteunen, als lid van het managementteam , van de coördinatie van de 
verschillende diensten 
Doel: de werking van de vereniging optimaliseren om te komen tot een efficiënte 
beleidsvoorbereiding, beleidsvoering en beleidsevaluatie. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
- In samenwerking met de algemeen coördinator het managementteam voorbereiden, 

opvolgen en bijwonen.  
- Inventariseren van problemen en gezamenlijk uitwerken van oplossingen 
- Suggesties formuleren en projecten initiëren en opvolgen m.b.t. de optimalisering van 

de werking van de organisatie en de diensten 
- Meewerken aan en waken over een optimale interne communicatie met het bestuur 
- Toelichting geven aan de bestuursorganen 
-  

 
 
 

5. Intern controlesysteem 

Opvolgen en optimaliseren van het intern controlesysteem. 
Doel: verhogen van de efficiëntie, de kwaliteit en de transparantie van de globale 
organisatie. 
Dit omvat o.m. de volgende taken: 
- rapporteren en communiceren van de wijze waarop de interne controle wordt 

georganiseerd aan het managementteam en aan de medewerkers 
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- opvolgen en indien nodig bijsturen van het intern controlesysteem 
- waar nodig, in overleg met de algemeen coördinator, bijkomende systemen van 

interne controle ontwikkelen. 
 

6. Kwaliteitsbeleid 

Ontwikkelen, invoeren en mee opvolgen van een kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
- Bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten voor kwaliteitszorg, op basis van de 

PDCA-cyclus 
- Implementatie en opvolging van instrumenten voor kwaliteitszorg 
- Formuleren van verbetervoorstellen voor de interne en externe werking. 

 

7. Uittekenen van processen 

Documenteren en uittekenen van processen. 
Doel: bijdragen tot het verbeteren van de organisatieprocessen. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
- Verzamelen van informatie voor het uittekenen van processen 
- Uittekenen van processen 
- Valideren van het uitgetekend proces in overleg met de  verantwoordelijke van de 

diensten 
- Indien nodig: opzetten van projectteam/werkgroepen in het kader van (her)tekenen 

van processen en/ of uitwerken van verbeterprojecten 
- Aanreiken van tools en werkmethodes 

 

8.  Wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving 
van belang voor de organisatie. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

- De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de 
organisatie 

- Vertalen van de wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers 
- Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 
- Vakgerichte informatie raadplegen 

 

9. Interne en externe communicatie 

Bijdragen aan een open interne communicatie naar de medewerkers en het bestuur en 
aan de externe communicatie naar de leden.  
Doel: zorgen dat iedereen intern toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om 
zijn taak optimaal te kunnen realiseren en dat de leden optimaal geïnformeerd worden 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
- Meewerken aan en waken over een optimale interne communicatie binnen de 

organisatie (o.m. intranet, beheer van de website, jaarverslag, folders en brochures, 
pers) 

- Bevorderen van de communicatie in alle richtingen (top-down, bottum-up en 
horizontaal) 

- Signaleren van noden, behoeften en tekorten  
- Bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, vzw’s, 

toezichthoudende overheden) in kaart brengen en onderhouden 
- Communicatie naar leden en stake-holders via hedendaagse communicatiekanalen 

(web, social media, …) 
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