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VACATURE 
Projectmedewerker Wijk-werken Westhoek - werkcoach 
voor de lokale besturen van De Opstap 
 

1 VTE – contract onbepaalde duur 

20 DECEMBER 2021                      

 

De Vlaamse regering is ambitieus en stelt een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Dit betekent dat 
er minimum 20.000 Vlamingen extra aan het werk moeten. Ook de Westhoek moet zijn steentje 
bijdragen om extra mensen aan het werk te zetten. Om deze doelstelling te halen voorziet men allerlei 
tewerkstellingsmaatregelen, om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren (vb. 
wijkwerken, tijdelijke werkervaring (TWE),…). Een knelpunt binnen deze maatregelen is vaak het 
gebrek aan begeleiding van de medewerkers om een duurzame tewerkstelling te garanderen.  
 
Daarom gaan wij op zoek naar een werkcoach voor de lokale besturen Alveringem, Diksmuide, 
Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren, en Zonnebeke.  
 
Als werkcoach kom je terecht binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek). Dit 
is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en de WVI heeft als doel zo veel mogelijk drager te 
zijn van bestaande en nieuwe intergemeentelijke samenwerking. De DVV Westhoek is sinds 2020 
juridische werkgever van de medewerkers van De Opstap, de samenwerking van de Sociale Diensten 
van de lokale besturen Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren, en Zonnebeke. Deze werking heeft als doel duurzame socio-
professionele integratie/activering van cliënten bewerkstelligen en kansengroepen op de 
arbeidsmarkt inschakelen en treedt op als beherende partner van deze samenwerking. Als werkcoach 
ben je lid van het team van De Opstap en heb je ook contacten met de andere wijkwerkcoaches van 
DVV Westhoek die actief zijn in andere werkingsgebieden. 
 
Je hebt een tweeledige opdracht. 

- Coachen van de wijkwerkers die worden toegeleid vanuit de sociale diensten van de betrokken 

lokale besturen. Onder coaching wordt verstaan het sturen, coachen en motiveren van de 

wijkwerkers: 

▪ bij toewijzing van nieuwe opdrachten/activiteiten gaat de werkcoach mee op pad met de 

wijkwerker en ondersteunt hem/haar bij de eerste contacten met de gebruiker. 

▪ de coach is het aanspreekpunt voor de wijkwerker gedurende het volledige wijkwerkentraject. 

De coach helpt de wijkwerker bij vragen over het arbeidstraject of ander zorgvragen. 

▪ de coach gaat op specifieke momenten langs bij de wijkwerker tijdens de uitvoering van 

zijn/haar opdracht en stuurt bij indien nodig. 
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▪ de coach brengt alle administratie verbonden aan het wijk-werktraject in orde 

(gebruikersovereenkomst, wijkwerkovereenkomst, prestatieformulieren, registratie in het 

wijk-werkplatform,…). 

▪ de coach koppelt samen met de wijkwerker terug over het traject naar de wijk-

werkbemiddelaar van VDAB en naar de arbeidstrajectbegeleiders van het sociaal huis om 

evoluties in het arbeidstraject mogelijk te maken (meer uren presteren, variëteit in 

opdrachten, uiteindelijke doorstroom,...). 

 

- Coachen en activeren van de TWE-medewerkers van de betrokken sociale diensten. De 
coaching is gelijk aan de coaching van de wijkwerkers. In deze opdracht werk je als werkcoach 
heel nauw samen met de medewerkers van De Opstap en versterk je hun 
arbeidstrajectbegeleiding en activering (inbreng expertise, prospectie werkplekken, advies 
tewerkstellingstraject doelgroep, methodiek evaluaties,… ) 

1 Functiebeschrijving 

In bijlage: de uitgebreide functieomschrijving van de werkcoach De Opstap 

Plaats van tewerkstelling is Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide 

2 Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een sociale of menswetenschappelijke richting (bv. 

Sociaal Cultureel Werk; Maatschappelijk Werk). 

- Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen. 

3 Ons aanbod 

- Een voltijdse functie via contract onbepaalde duur, met een loonniveau volgens barema IB van het 

personeelsstatuut van de DVV Westhoek en rekening houdend met je werkervaring.  

- Verschillende extralegale voordelen zoals eindejaarspremie, maaltijdcheques, pensioenplan, 

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-

werkverkeer, fietsvergoeding,… 

4 De aanwervingsprocedure 

De procedure bestaat uit volgende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn. Vooropgestelde 

timing: 

- Periode voor kandidaatstelling: 

o solliciteren kan tot en met 7 januari 2022 – 12u 

- schriftelijke thuisopdracht: 

o voorafgaand aan het mondeling gesprek wordt een schriftelijke opdracht bezorgd. Deze wordt 

thuis voorbereid en op het mondeling gesprek toegelicht. 

- Mondeling gesprek: 

o het mondeling gesprek vindt onder voorbehoud van datum plaats op 17 januari 2022 

(namiddag) in de kantoren van de DVV Westhoek 

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een 

contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in de functiegroep “projectmedewerker” 

(bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van DVV Westhoek. De overige 

geslaagde kandidaten worden voor max. 2 jaar opgenomen in een werfreserve.  
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5 Kandidaatstelling 

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op 7 januari 2022 om 12u en 

worden gericht aan: 

 

Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

T.a.v. Dieter Hoet 

Algemeen Directeur 

Woumenweg 100 

8600 Diksmuide 

 

Of aan dieter.hoet@dvvwesthoek.be    

 

Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de periode voor kandidaatstelling.  
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