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Selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving en met aanleg van een werfreserve van  
2 jaar 
 
Voltijdse, contractuele functie 
Niveau B4-B5 
 
Voorwaarden:  
- Bachelordiploma in het studiegebied onderwijs, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg, 

psychologie of pedagogische wetenschappen 
- Minstens 4 jaar relevante beroepservaring 
 
Solliciteer uiterlijk op: woensdag 27 november 2019 
 
Datum schriftelijke proef: donderdagavond 12 december 

 

Solliciteer online via www.lier.be. 
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Bij stad en OCMW Lier zetten meer dan 600 enthousiaste medewerkers zich elke dag in voor een 

klantvriendelijke dienstverlening. Lier staat bekend als een gezellige, bruisende stad waar het voor 

elke inwoner en werknemer goed is om te leven, wonen en werken. Wat dacht je van een terrasje op 

het Zimmerplein, joggen langs de Kleine Nete of shoppen in de historische straten?  

 

Als regionale, centraal gelegen stad, bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano. Een 

fietsvergoeding en de volledige terugbetaling van openbaar vervoer maken duurzame verplaatsingen 

extra aantrekkelijk voor werknemers. Een job bij stad en OCMW Lier biedt stabiliteit en een goede 

balans tussen werk en privé. Zo hebben de meeste diensten glijdende werktijden en geniet je van een 

aantrekkelijke verlofregeling. Binnen de organisatie kan je regelmatig deelnemen aan ontspannende 

activiteiten met collega’s. 

 

Bij stad en OCMW Lier kom je steeds terecht in een afwisselende, uitdagende job met 

verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 

waardevolle functie. 

 

Het stadsbestuur en het OCMW van Lier smolten samen tot één organisatie en werken onder een 

gemeenschappelijke algemeen directeur. 

 

We staan beslist open voor een grote verscheidenheid en selecteren enkel aan de hand van 

kwaliteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, 

seksuele geaardheid of geloof.  

 

Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be. 

 

Voor info over de Lierse kinderopvang kan je terecht op www.kinderopvangkadee.be. 
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Niveau: B4-B5 

Departement: Uit in Lier 

Team: BKO 

Je rapporteert aan: Teamcoördinator Jeugd & BKO  

 

 

Organigram stad en OCMW Lier: 
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Als teamleider organiseer je de dagelijkse werking van de buitenschoolse kinderopvang van stad en 

OCMW Lier, verspreid over 5 vestigingen in Lier en Koningshooikt.  

 

Je ontfermt je specifiek over de dagelijkse begeleiding, coaching en roostering van een 30-tal 

begeleiders. Leidinggeven zit dan ook in je bloed! 

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beleid, de kwaliteit en de begrotingsopmaak van de 

kinderopvang.  

 

Naast het beleidsmatige luik, neem je ook praktisch-organisatorische taken op en ben je bereid in te 

springen in de opvang indien nodig. 

 

 

 

 

Resultaatgebied 1 

Coördinatie: 

 
- Zorgen voor de aan- en bijsturing van processen  en projecten opdat de dienstverlening 

efficiënt en effectief gebeurt en beantwoordt aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen; 
- Opvolging van gemaakte interne afspraken en richtlijnen, alsook het afstemmen van 

systemen, procedures, middelen, tijd en mensen – instaan voor heldere communicatielijnen; 
- Opvolging van de voortgang van (pedagogische)  projecten, activiteiten… en indien nodig 

acties nemen om bij te sturen; 
- Organiseren en leiden van teamvergaderingen met de backoffice medewerkers, alsook met 

de begeleiders (afhankelijk van de te bespreken onderwerpen); 
- Instaan voor het budgetbeheer en –controle van het BKO-team in functie van een financieel 

gezond beleid, dit  in nauw overleg met de teamcoördinator Jeugd & BKO en het 
departementshoofd, zowel voor de uitgaven als de ontvangsten (ouderbijdragen, …); 

- Nauw samenwerken met de administratief medewerker die verantwoordelijk is voor de 
dagdagelijkse planning en coördinatie van de begeleiders 

- Inspringen als begeleider indien nodig 
- Verzorgen permanentie 

 

 

Resultaatgebied 2 

Leidinggeven: 

 
 Begeleiden en coachen van medewerkers  
 Toewijzen van taken rekening houdend met de competenties en ontwikkelingsnoden van de 

medewerkers 
 Openstaan voor de individuele problemen van de medewerkers 
 Begeleiden van medewerkers en begeleiders door middel van de instrumenten uit de 

evaluatiecyclus (plannen, functioneren, evalueren) en door middel van regelmatige feedback 
(formeel  en informeel); 

 Zorgen voor een duidelijke formulering van werkinstructies, taken, rollen, opdrachten en 
verantwoordelijkheden alsook van de gemeenschappelijke doelstellingen; 

 Zorgen voor de opvang en inwerken van nieuwe medewerkers 
 Plannen en leiden van teamvergaderingen en openstaan voor vragen van medewerkers en 

begeleiders; 
 Verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora (o.m. het 

informeren van zowel medewerkers als leidinggevende en bestuur betreffende de kwaliteit en 
kwantiteit BKO, regelgeving, problemen, … ); 

 Bemiddelen bij conflicten indien nodig; 
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 Versterken van de samenhorigheid en de goede sfeer binnen het team; 
 Stimuleren van en mogelijkheden bieden tot het volgen van vorming.  
 Handelen volgens de gedragscode en deze doen naleven door de medewerkers  
 Aansturen van het personeel op een integere en motiverende manier 
 Sensibiliseren en opvolgen van waarden en normen 

 

 

Resultaatgebied 3 

Beleid: 

 
- Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, actieplannen en acties in nauw 

overleg met de teamcoördinator Jeugd & BKO; 
- Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties, 

beleidsvoorstellen voorbereiden voor cbs en gemeenteraad, in nauw overleg met de 
teamcoördinator Jeugd & BKO en het departementshoofd;  

- Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de 
dienstverlening; 

- Regelmatig aftoetsen van de strategische visie aan de realiteit en aanpassen waar nodig; 
- Aanbrengen van nieuwe beleidsitems (bv. als gevolg van het nieuwe decreet BKO – 2021-

2022); 
- Op regelmatige tijdstippen interne (met de medewerkers) en externe (met de klanten – ouders 

en kinderen) evaluaties opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking 
en het gevoerde beleid; 

- Opmaak subsidiedossiers, opvolgen dossiers en regelgeving Kind & Gezin, … 
- Voorbereiding en opmaak van de meerjarenplanning BKO, in nauw overleg met de 

teamcoördinator Jeugd & BKO en het departementshoofd; 
- Toezicht uitvoeren op het beleid inzake preventie en bescherming op het werk, gaande van 

communicatie en preventieve maatregelen tot het rapporteren van onveilige situaties of 
inbreuken. 

- Analyseren van relevante signalen uit het werkveld en vertalen in concrete acties; 
- Beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s opmaken voor beleidsverantwoordelijken, in nauw 

overleg met de teamcoördinator Jeugd en BKO en het departementshoofd;  
- Spontaan beleidsadviezen formuleren en inhoud geven aan de beleidsnota’s; 
- Evalueren van de effecten van het gevoerde beleid. 

 

 

Resultaatgebied 4 

Communicatie: 

 
- Creëren van een netwerk 
- Onderhouden van goede contacten met de verschillende partners van de BKO 
- Stimuleren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met andere teams, gemeentes, 

scholen, …; 
- Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het stadsbestuur (bv. regionaal overleg,…); 
- Fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, 

particuliere instellingen of organisaties (Kind & Gezin, …) 
- Organiseren van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 

 
Deze lijst is niet limitatief. 
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Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene eigenschappen: 

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 

 

Specifieke competenties voor de job:  

 Analytisch denken 

 Empathie 

 Overtuigingskracht 

 Mondelinge communicatie 

 Delegeren 

 Leiding geven 

 Coaching 

 Resultaatgericht 
 
 
 

 

 

Je bezit een bachelordiploma in het studiegebied onderwijs, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg, 

psychologie of pedagogische wetenschappen. 

 

Daarnaast beschik je over minstens 4 jaar relevante beroepservaring. 

 

Bovendien ben je medisch geschikt voor de functie en heb je kennis van de Nederlandse taal.  

 

 

 

 

Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid. Glijdende werktijden en 

een aantrekkelijke verlofregeling maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. 

 
Weddeschaal B4-B5: 

 Basiswedde in trap 0: 2837,72 euro bruto/maand  

 Basiswedde in de 10de weddetrap: 3420,91 euro bruto/maand  
 
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; 
relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.  

 

Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen: 

- Maaltijdcheques van 6 euro  

- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 

- Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer 

- 35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling 

- Gratis hospitalisatieverzekering 
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- Gunstig aanvullend pensioen (75% kloofdichting t.o.v. het pensioen van statutaire 

medewerkers) 

- Glijdende werkuren 

- Smartphone en laptop 

 

 

 

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen.  

 

Deel 1: Schriftelijk gedeelte (30/60 te behalen)   

Je wordt geconfronteerd met de beschrijving van één of meer situaties en/of praktijkonderwerpen die 

verband houden met de functie. Daarbij worden een aantal competenties getoetst. De wetgeving of 

specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt. Je werkt een oplossing uit die je aan de 

hand van een verslag of nota weergeeft. 

 

Deel 2: Mondeling gedeelte (20/40 te behalen)  

Indien je slaagt voor de schriftelijke proef, vindt er een gesprek plaats met de selectiecommissie, 

bestaande uit meerdere juryleden. In het gesprek wordt je profiel getoetst met de specifieke vereisten 

van de functie. De motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het 

werkterrein worden besproken. Tijdens het gesprek bevraagt de jury ook grondig de competenties. 

 

Deel 3: Assessment (geschikt bevonden worden)  

Het assessment center is een geïntegreerde set van verschillende psychotechnische technieken, een 

capacitair onderzoek op niveau van de functie dat de evaluatie van de voor de functie vereiste 

vaardigheden en attitudes beoogt. Je dient te slagen voor het assessment. Het resultaat van het 

assessment is “geschikt” of “niet geschikt”. Dat resultaat is bindend. 

 

Wanneer slaag je? 

 Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op schriftelijk, 50% op het mondeling 

selectiegedeelte en 60% op het geheel van deze 2 delen van de selectie. Bovendien moet je 

geschikt bevonden worden in het assessment. 

 De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is, 

nadat hij of zij slaagde voor het schriftelijk en het mondeling gedeelte, wordt aangesteld. 

 

 

 

 

 

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op woensdag 27 november 

2019 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van 

je diploma op te laden. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Machiels, departement personeel, via tel. 03 491 

61 24 of via jobs@lier.be. 

 

De schriftelijke proef gaat door op donderdagavond 12 december. 

 

Ga naar het sollicitatieformulier 

https://www.jobsolutions.be/register/4596

