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Functieprofiel deskundige vrije tijd 

Plaats in de organisatie 

Afdeling Regionale werking / cultuuroverleg 

Coach op de werkvloer  Coördinator Vrije Tijd 
Eindverantwoordelijke Algemeen directeur 

Graad 

IB1 deskundige 

Overeenkomst 

Voltijds 38u/week 

Functieomschrijving 
DVV Westhoek is een intercommunale van WVI en 17 Westhoekgemeenten.  Deze intercommunale 

werd in 2017 opgericht.  Bij die oprichting werd intergemeentelijke samenwerking voor de 

beleidsdomeinen ‘Vrije Tijd’ en ‘Welzijn’ gedeeltelijk geïntegreerd in de werking van DVV Westhoek.  

Hierdoor kwamen verschillende samenwerkingen uit de beleidsdomeinen ‘Vrije Tijd’ en ‘Flankerend 

Onderwijsbeleid’ in DVV Westhoek terecht.  Voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van deze 

samenwerkingsverbanden is de inzet van een medewerker noodzakelijk. 

 

Als deskundige word je ingezet voor diverse samenwerkingsverbanden onder de begeleiding van de 

coördinator Vrije Tijd. Deze samenwerkingsverbanden situeren zich in de beleidsdomeinen Vrije Tijd 

en Onderwijs: 

- Cultuuroverleg IJzervallei 

- UITPAS Westhoek 

- Forum Jeugd 

Aanwervingsvoorwaarden 

- Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma. 

- Je hebt affiniteit met het brede culturele veld. 

- Je hebt minimum een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen. 

Taakinvulling 

Medewerker 

- Cultuuroverleg IJzervallei:  

• Opmaak, uitvoering en evaluatie van het cultuurbeleidsplan i.s.m. de coördinator Vrije Tijd; 

• Opvolgen lokale projecten; 
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• Voorbereiding en organisatie van de Adviesgroep en de Raad van Bestuur van IJzervallei; 
- UiTPAS Westhoek:  

• Waarnemen van de ‘Helpdeskfunctie’; 

• ondersteuning coördinator en ondersteuning organisatie stuurgroep. 
- Forum Jeugd 

• Organisatie en opvolging van Forum Jeugd (overleg en samenwerking gemeentelijke 
jeugddiensten); 

• Ondersteuning Paspartoe; 

• Ondersteuning Taxicheques 
- Projectontwikkeling en – uitvoering in diverse geraleteerde domeinen bv. ‘Leer-ecosystemen’, 

‘digibanken’, … 

Kennis & competenties 

Analyserend (probleemoplossend) vermogen 

In staat zijn mogelijke problemen te herkennen, zoeken naar oorzaken, verbanden zien, gegronde 
conclusies trekken en consequenties inschatten. 

Niveau 1 - De essentie van het probleem zien 

Besluitvaardigheid 

Beslissingen durven nemen - knopen doorhakken - en daarnaar handelen, ook wanneer de informatie 
beperkt is, zaken onzeker zijn en/of risico's inhouden. 

Niveau 1 - Een besluit nemen na afweging van alle relevante aspecten 

Communicatieve vaardigheden 

Ideeën en informatie helder en duidelijk overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen door 
het publiek tot wie men zich richt. Afhankelijk van de situatie of het doel een passende wijze van 
communiceren gebruiken. 

Niveau 1 – Een boodschap vlot en begrijpelijk weten over te brengen 
Niveau 2 – Zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen 

Gespreksvaardigheid 

Het in gesprekken zodanig structureren, optreden en interveniëren dat het beoogde resultaat op 
effectieve wijze wordt bereikt. 

Presenteren 

Informatie en vaardigheden op een heldere wijze, via gepaste begeleiding en met het gepaste gebruik 
van hulpmiddelen overbrengen. 

Schriftelijke vaardigheid 

Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. 

Flexibiliteit 

Zijn werkwijze of houding effectief aanpassen bij wijzigende omstandigheden, problemen of kansen, 
teneinde het gestelde doel te bereiken. 

Niveau 1 – Adequaat reageren op omstandigheden 

Initiatief 

Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties ondernemen en voorstellen doen die bijdragen tot 
betere resultaten voor de organisatie. 

Niveau 1 – Vanuit zichzelf, binnen de eigen werksituatie, meer doen dan is opgedragen 
Niveau 2 – Zien en grijpen van kansen 



      

3 

 

Innoveren 

Het hebben en stimuleren van nieuwe ideeën, werkwijzen en toepassingen. Zich met een 
onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, diensten en 
werkgebieden. 

Niveau 1 - Ideeën aandragen 
Niveau 2 - Voorstellen van creatieve alternatieven 

Creativiteit 

Benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met originele en inventieve ideeën en 
oplossingen komen, en doorbreken van gevestigde denkpatronen. 

Integriteit 

Handelen – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en 
waarden, ook onder moeilijke omstandigheden of druk om hier vanaf te wijken. 

Niveau 1 – Correct handelen en de regels respecteren 

Loyaliteit 

Zich verbonden voelen met de organisatie en het werk. Het organisatiebelang voorop stellen. 

Klantgerichtheid 

Inspelen op en tegemoet komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als 
externe klanten. 

Niveau 1 – Zich dienstverlenend opstellen 
Niveau 2 - Actief meedenken met de klant 
Niveau 3 - Stimuleren om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren 

Kwaliteitsgerichtheid 

Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden door hoge eisen 
te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van anderen. 

Niveau 1 - Hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen 

Leergierigheid 

Wens en vermogen om verder te groeien en bij te leren ten behoeve van een brede en blijvende 
inzetbaarheid. 

Niveau 1 – Openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties 

Netwerken 

Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega's, vennoten en 
overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie. 

Niveau 1 - Contacten onderhouden 
Niveau 2 - Nieuwe contacten leggen 

Omgevingsbewustzijn 

Het opvolgen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze 
kennis benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakdomein. 

Niveau 1 - Zich informeren over externe ontwikkelingen 

Onafhankelijk denken 

Niet afgaan op meningen en reacties van anderen, maar zelfstandig een mening vormen zonder zich 
te laten beïnvloeden door anderen. Objectief oordeel vormen. 

Niveau 1 – Een oordeel vormen op basis van feiten 

Assertiviteit 

Met respect voor anderen voor de eigen mening of het eigen belang opkomen. 
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Onderhandelingsvaardigheid 

Het bereiken van doelen in overleg met anderen en het daarbij eens worden zonder elkaars belangen 
uit het oog te verliezen op een wijze die bij beiden partijen tot overeenstemming en acceptatie leidt. 

Niveau 1 – In staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen 

Overtuigingskracht 

Anderen warm maken voor een bepaald standpunt en instemming verkrijgen met bepaalde ideeën of 
plannen. 

Conflicthantering 

Op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen of ruzies en deze helpen oplossen. 

Organisatiesensitiviteit 

Het vermogen om relaties en effecten van -politieke- krachtenvelden binnen en buiten de organisatie 
in te schatten en te begrijpen, en op basis hiervan te handelen. 

Niveau 1 - Inzicht hebben in de organisatie 
Niveau 2 - Handelen op basis van kennis van de organisatie 
Niveau 3 - Bevorderen van het organisatiebewustzijn 

Planning- en organisatievermogen 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen 
aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Structuur aanbrengen in taken en processen. 

Niveau 1 – Eigen werk effectief plannen en organiseren 

Rapporteren 

Regelmatig verslag uitbrengen aan betrokken instanties omtrent het verloop en de stand van zaken 
van het werk. 

Resultaatgerichtheid 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen 
en afspraken. 

Niveau 1 - Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren 

Doorzettingsvermogen 

Zich blijven inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren; niet opgeven tot deze zijn bereikt. 

Samenwerken 

De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel, 
ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. 

Niveau 1 – Meewerken en anderen informeren 

Collegialiteit 

Zich graag en gemakkelijk onder collega’s bevinden. 

Stressbestendigheid 

Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, weerstand en/of kritiek. Zich niet 
van zijn stuk laten brengen. 

Niveau 1 – Rustig en efficiënt blijven bij gekende of terugkerende piekmomenten 
Niveau 2 – Kunnen omgaan met onverwachte moeilijke situaties 

Tact 

Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen 
en zich kunnen verplaatsen in anderen. Bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen. 
Adequaat inpikken en reageren op anderen. 

Niveau 1 – Openstaan voor anderen 



      

5 

 

Visie ontwikkelen 

Ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld. Onderkennen van feiten, trends en toekomstige 
ontwikkelingen en deze in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen vakdomein 
en/of organisatie kunnen plaatsen. 

Niveau 1 – Vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere context plaatsen 

Zelfstandigheid 

Het vermogen om zelf een aantal beslissingen of acties te nemen en de bereidheid om 
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen daden en prestaties, om fouten te corrigeren en prestaties 
te verbeteren. 

Niveau 1 – In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten 

Kennis 

Niveau 1 - Basiskennis: Kan kennis, inzicht, methodes, technieken enz. gebruiken 
Niveau 2 - Professionele kennis: Kan de zelfstandig kennis binnen het eigen vakdomein toepassen 


