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Gemeente HEMIKSEM 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING  

 

Identificatie 

Dienst   : Algemene Diensten 

Graad   : Diensthoofd Vrije Tijdsdienst 

Niveau   : B1-3 bij aanwerving   -   C4-5 bij bevordering 

 

Beschrijving:  

 

Het leiden en coördineren van de dienst Vrije Tijd die de disciplines jeugd, sport( incl. 

zwembad), verenigingsleven (uitleendienst) omvat.  Verzorgen van een efficiënte en 

effectieve dienstverlening inzake deze disciplines.  Verantwoordelijk voor de 

overeenkomstige subsidie aanvragen en beheren hiervan. Verantwoordelijk voor de 

aanbieding en promotie van een evenwichtig vrijetijdsaanbod.  Dit alles in samenwerking 

met de administratieve medewerkers vrijetijdsdienst en zwembad.   

Deze dient de lokale dynamiek te ondersteunen en verder te ontwikkelen. De diensthoofd  

vrije tijdsdienst ontvangt zijn opdrachten van de algemeen directeur en directeur algemene 

diensten en rapporteert hieraan. Fungeert als eerste evaluator van de medewerkers op de 

vrijetijdsdienst.  

 

Taken/bevoegdheden: 

 

-  Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met de personeelsleden van de 

vrijetijdsdienst.  

 

- Is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer van de vrijetijdsdienst zoals 

verlofaanvragen, tikklok.  

 

- De diensthoofd neemt deel aan dienst overschrijdende projecten zoals 

organisatiebeheersing en bestuurskrachtmonitor e.d. 

 

- Op een pedagogische verantwoorde en creatieve manier zorg dragen voor de dagelijkse 

werking van de vrijetijdsdienst. Prioriteiten op vlak van jeugdbeleid, jeugdwerking, 

jeugdcultuur, kansarme jongeren en alle subsidieringen hieromtrent.  

 

- Op vlak van sportbeleid liggen de prioriteiten bij de ondersteuning van de 

sportverenigingen, stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en alle subsidieringen 

hieromtrent. Stimuleren van levenslange sportparticipatie door middel van een 

laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor alle kansengroepen.   

 

- Op vlak van verenigingsleven liggen de prioriteiten bij een optimale werking van de 

uitleendienst (materialen), verhuur van alle gemeentelijke zalen, terreinen e.d. 

Het verenigingsleven stimuleren door middel van subsidieringen. 

 

- Opmaken van het budget en actieplannen voor de dienst op korte en lange termijn. 

 

- Is budgethouder en rapporteert aan de hoofdbudgethouder en externe verantwoording 

acties.  

 

 

Toelichting taken/functie-inhoud: 

 

• Coördinatie dagelijkse werking vrijetijdsdienst 
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• Coördinatie goede verwerking subsidies. 

• Coördinatie goede verwerking accommodatie aanvragen  

 

 

• Coördinatie Jeugdbeleid: 

- laagdrempelige activiteiten en vakantiewerking 

o Zapposdagen (4-16) i.s.m. vrijetijdsdienst Schelle en Niel 

o speelpleinwerking (6-12) 

o jeugdkampen  

o jeugddag (skateday) 

o Initiaties 

o Sint evenement 

o Buitenspeeldag i.s.m. vrijetijdsdienst Schelle  

o … 

 

- Ondersteuning jeugdwerk en jeugdraad 

 

 

• Coördinatie Sportbeleid: 

- van laagdrempelige sportactiviteiten: 

� sportkampen 

� Senioren sportaanbod 

� Start to  “….” aanbod 

� Zwemdagen 

� Sport naar de school brengen (Sportsnoepdag) 

� … 

 

- Ondersteuning sportclubs en sportraad 

- Opvolgen goede werking zwembad ism badmeester en TD 

 

• Coördinatie verkeersveiligheid jeugdactiviteiten ism met lokale onderwijsinstellingen 

- ( Strapdag, Meester op de fiets, …) 

 

 

• Coördinatie feest- en fuifbeleid:  

o Save party concept  

o Straat- en wijkfeesten ondersteunen 

o Veiligheidsoverleg activiteiten opvolgen 

o … 

 

• Coördinatie ondersteuning verenigingsleven : 

• Uitleendiensten 

o Uitleendiensten materialen 

o Verhuur zalen (Depot Deluxe en sport) en locaties (binnenkoer abdij, 

evenementenweide, …) 

o Facturatie 

o Collegebeslissingen 

o … 

 

 

 

Profiel/Competenties : 
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Vaardigheden  

• Beschikken over goede sociale- en mondelinge communicatieve vaardigheden 

• Klant- en resultaatgericht denken en handelen 

• Sterk inlevingsvermogen met de nodige burgerzin. 

• Organisatie- & planningsvermogen met zin voor creativiteit & structuur 

• taken zelfstandig, correct, stipt en nauwkeurig kunnen afwerken 

• Strategisch denken en handelen in termen van doelen, middelen, timing en 

evaluatie. 

• Betrokkenheid (commitment) adapteren van en handelen cfr. de visie, waarden 

en doelstellingen van de organisatie. 

• Kan een team aansturen en motiveren 

 

 

Attitudes 

 

• zin voor correct-, stipt- en nauwkeurigheid 

• respect & tact m.b.t. het behandelen van informatie en t.o.v. plichten en 

procedures 

• teamspirit en organisatiebetrokkenheid 

• geduldige en flexibele ingesteldheid 

• veranderingsbereidheid en initiatiefnemend met verantwoordelijkheidszin 

• Alle personeelsleden dienen zich te gedragen naar de bepalingen opgenomen in 

de gedragscode. 

 

Kennisvereisten 

 

• Voor de aanwerving in niveau B1-3 : houder zijn van een bachelordiploma 

• Voor de bevordering naar niveau C4-5 : tenminste 4 jaar graadanciënniteit 

hebben in een graad van rang Cv 

• vlotte taalbeheersing van de NL-taal met communicatieve vaardigheden 

• vlot omgaan met PC zoals nieuwe programma’s/functies  

• houder van een rijbewijs B 

 

Verruimende vermeldingen 

 

• uitwisselen van informatie met medewerkers / collega’s teneinde de werking van 

de dienst/organisatie te optimaliseren 

• uitvoeren van alle taken vereist voor de vlotte werking van de dienst 

• de continuïteit van de dienst verzekeren tijdens de afwezigheid van de collega’s 

• voldoen aan het profiel van de functiebeschrijving 

• deze functiebeschrijving en –profiel is niet beperkend, en kan te allen tijde worden 

aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de 

gemeente. 

 

 

Hemiksem, 25/07/2019 


