
 

FUNCTIEBESCHRIJVING PROJECTMEDEWERKER 

Functietitel Projectmedewerker 

Dienst Ondersteunende dienst 

Directe leidinggevende Projectcoördinator 

Plaats in de organisatie De projectmedewerker rapporteert aan de projectcoördinator. 

Niveau B 

Salarisschaal B1-B2-B3 

Statuut  Contractueel  

 

Algemene informatie 

Doel van de Welzijnskoepel West-Brabant: 

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die verschillende diensten aanbiedt aan OCMW’s 

en gemeenten in de Brusselse rand. Het gaat onder meer om: 

• Dienst rechtshulp 

• Regionale dienst schuldbemiddeling 

• Regionale dienst archivaris 

• Informatieveiligheid 

• Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

 

OCMW’s en gemeenten kiezen zelf op welke diensten van de Welzijnskoepel West-Brabant ze een beroep 

doen. 

Doel van de functie: 

Je wordt aangeworven als projectmedewerker voor de welzijnskoepel West-Brabant. Vanuit deze functie 

trek je voor de periode 2020-2025 de regierol sociale economie voor de cluster Kortenberg, Kraainem, 

Wezembeek-Oppem en Zaventem. Dit houdt in het opzetten en meewerken aan een beleid op vlak van 

sociale tewerkstelling en sociale economie in deze regio en het opstarten van acties in die gemeenten in dat 

domein. 

 

 

 



  

 

Resultaatsgebieden1 

Projectvoorbereiding 

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor 

te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. 

Kerntaken • Kennis verwerven van het voorgestelde project en op basis hiervan een eigen 

werkplan opstellen 

• Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van het project  

• Voorbereidend opzoekwerk verrichten  

• Contacteren van mogelijke partners   

• Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken 

 

Projectuitvoering 

Diverse taken inherent aan het project uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige 

afhandeling van het project.  

Kerntaken • Coördineren van het samenwerkingsverband door een stuurgroep op te 

richten met vertegenwoordigers van elke deelnemend bestuur en de 

kennis/expertisedeling binnen dit verband stimuleren. 

• Voorbereiden, uitwerken en coördineren van de verschillende acties en 

activiteiten binnen het project met betrekking tot de promotie van de sociale 

economie in de regio, meewerken aan de ontwikkeling van sociale economie 

initiatieven, organisatie van overleg en acties opzetten rond maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bij de lokale besturen. 

• Bijsturen van het project indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 De omschreven resultaatsgebieden en kerntaken omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze 

functie. De opsomming heeft niet de intentie om volledig te zijn. De functie kan ook taken omvatten die niet in 

deze lijst zijn opgenomen. 



  

 

Rapporteren 

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/zichzelf in staat te 

stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen. 

Kerntaken • Intern rapporteren over mijlpalen, knelpunten en behaalde resultaten 

• Bijhouden van de uitgevoerde taken (logboek, activiteitenverslag, …) 

• Verslag uitbrengen over de activiteiten 

• Het uitschrijven van de betreffende beleidsdoelstellingen, actieplannen en 
acties in het meerjarenplan van de welzijnskoepel West-Brabant 

• Jaarlijks rapporteringsverslag opmaken voor de Vlaamse overheid 
 

 

Competentieprofiel 

Kennis 

Verworven en te verwerven kennis, noodzakelijk om de functie uit te voeren. 

Verworven kennis • Courante softwarepakketten en specifieke programma’s in functie van het 
werk kunnen gebruiken  

• Projectmanagement 

• Basiskennis omtrent lokale besturen 

• Bereid zijn bijscholing te volgen indien nodig  

Te verwerven 

kennis 
• Kennis van de sociale economie en regelgeving (waaronder de 

tewerkstellingsmaatregelen) 

 

Communiceren – schriftelijk en mondeling 

Verzorgt de interactie – verslaggeving – rapportering - briefwisseling 

Indicatoren • Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of 

eigenheden van het doelpubliek 

• Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 

informatief, interactief, …) 

• Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn/haar gedachtegang mee 

• Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn/haar 

boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …) 

• Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om 

inbreng, …) 

 

 



  

 

Samenwerken   

Stimuleert de samenwerking binnen zijn/haar dienst, werkgroepen of projectgroepen. 

Indicatoren • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het 

persoonlijk belang 

• Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 

• Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt 

consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af 

• Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen 

opdrachten aan te pakken 

• Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve 

samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft 

 

Netwerken  

Legt nieuwe contacten die voor zijn/haar taak en opdracht nuttig kunnen zijn. 

Indicatoren • Legt contacten en onderhoudt ze 

• Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend 

• Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds 

organisatiebelang 

• Legt contacten met andere afdelingen als zijn/haar opdracht hen aanbelangt 

(bv. voor- of natraject, impact, …) 

• Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn/haar 

project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun) 

 

 

 

Flexibiliteit  

Past zijn/haar aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

Indicatoren • Schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden 

• Handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe 

gegevens, dringende vragen of behoeften 

• Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de 

omstandigheden dat vereisen 

• Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt dat de gekozen 

aanpak niet geschikt is 

• Staat open voor andere werkwijzen en is bereid zijn/haar aanpak bij te stellen 



  

 

Resultaatgerichtheid  

Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen. 

Indicatoren • Toont motivatie en inzet om het gewenste resultaat te behalen. 

• Geeft aan de hand van concrete en meetbare acties aan hoe de doelen 

bereikt zullen worden (wie, wat, wanneer). 

• Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de 

beoogde doelstelling. 

• Neemt actie om bij te sturen als de doelstellingen in het gedrang komen. 

• Zoekt spontaan alternatieven als een bepaalde actie niet tot het beoogde 

resultaat leidt. 

 

Plannen en organiseren  

Plant en organiseert zijn/haar werk effectief. 

Indicatoren • Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden 

en verkrijgt zo overzicht. 

• Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast. 

• Houdt in zijn/haar planning rekening met de begrippen dringend en 

belangrijk. 

• Gaat systematisch en stapsgewijs te werk. 

• Controleert de voortgang van zijn/haar werk en stuurt bij wanneer nodig. 

 

Kwaliteit en zorgvuldigheid  

Heeft oog voor kwaliteit en tracht deze steeds te verbeteren, blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk 

afleveren. 

Indicatoren • Blijft onder tijdsdruk op details letten. 

• Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met 

kwaliteit. 

• Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde 

nauwkeurigheid. 

• Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren. 

• Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden. 

• Maakt gebruik van instrumenten of technieken om de kwaliteit van 

processen, diensten etc te verhogen.  

 

 


