
Functieomschrijving Gemeente Zelzate 

Administratief Medewerker Lokaal Dienstencentrum  

Departement/afdeling/dienst Lokaal Dienstencentrum 

Directe leidinggevende Algemeen Directeur 

Niveau & rang Niveau C, rang Cv 

Type functie administratief 

Salarisschaal C1-C3 

 

Hoofddoel van de functie 

 

Als administratief medewerker van het lokaal dienstencentrum werk je een gevarieerd 

animatie-aanbod uit in samenspraak met de centrumleider en sta je in voor de praktische 

organisatorische uitvoering ervan. Daarbij heb je oog voor de noden van de bezoekers van 

het dienstencentrum. In het aanbod van activiteiten focus je zowel op ontmoeting en 

ontspanning als op info en vorming.  

Daarnaast neem je ook algemene taken op die horen bij de werking van het 

dienstencentrum. Je staat in voor een gepast onthaal en doorverwijzing van bezoekers naar 

de verschillende diensten binnen het lokaal bestuur Zelzate. Tevens bied je 

administratieve en logistieke ondersteuning aan de andere medewerkers en aan de 

vrijwilligers.   

Je bent het aanspreekpunt voor de boodschappendienst, klusjesdienst….(deze lijst is niet 

limitatief) 

 

  



Resultaatsgebieden 

 
I.  Aanbieden van zinvolle dagbesteding en animatie in het LDC en optimaliseren 

 van een kwalitatieve dienstverlening. 

 

1. Operationeel 

-   Zorgen voor een warm onthaal een aanspreekpunt zijn voor bezoekers 

-   Bijdragen aan een gezellige, huiselijke sfeer voor de bezoekers 

-   Op een animatieve wijze aanwezig zijn bij de bezoekers opstarten en afsluiten 

van    

     grote activiteiten 

 -  Uitwerken van een activiteitenaanbod: ontspannend, vormend en informatief en  

    variatie in het aanbod brengen volgens de vereisten die opgenomen zijn in de 

RIZIV  -     normering. 

bijvoorbeeld: 

• Ontmoeting en ontspanning:  

• Uitbouw bewegingsaanbod: o.m. wandelingen, fietsen, dans … 

• Uitbouw crea aanbod o.m. bloemschikken, muziek, knutselen, … 

• Uitbouw ontspanningsaanbod o.m. gezelschapsspelen, …. 

• Uitbouw uitstappen o.m. seniorenevenementen,… 

• Uitbouw feesten o.m. kerstfeest, Nieuwjaarsreceptie, … 

• Info en vormingsmomenten 

• Uitbouw infomomenten o.m. sprekers, workshops, … 

• Uitbouw vorming o.m. communicatie, gezondheid, … 

• Uitbouw samenwerking derden o.m. seniorenverenigingen, clubs, 

scholen bijv. KISP, ziekenfondsen … 

 

- Dagelijks bijdragen aan een gezellige, huiselijke sfeer voor de bezoekers 

- Opzetten van initiatieven en activiteiten in samenwerking met derden (o.a. 

vrijwilligers, verenigingen, scholen)  

- Onderhouden van contacten met het sociale netwerk van de bezoeker 

- Een animatieve grondhouding aannemen 

- Toezicht en hulp bij het middagmaal 

- Toezicht en hulp in de cafetaria indien nodig 

- Aanspreekpunt voor de boodschappendienst en de klusjesdienst van het 

lokaal dienstencentrum en alle andere dienstverleningsactiviteiten die worden 

opgestart in de toekomst.  

 

 

 

 



   2. Structureel 

- Plannen, organiseren, uitwerken en evalueren van een gevarieerd zinvol 

aanbod. 

- Analyseren van de wensen en behoeften van de bezoeker d.m.v. een 

bezoekersbevraging 

- Bevorderen van de inspraak door bezoeker: deelnemen aan de 

centrumraad 

- Actief bezoekers aanspreken met als doel extra vrijwilligers aan te trekken 

voor het LDC 

- Opzetten van initiatieven en activiteiten in samenwerking met derden (o.a. 

vrijwilligers, verenigingen, scholen) 

- Bestelbonnen opmaken in het financieel programma BEO i.s.m. de 

centrumleidster 

 

II. Administratie, registratie, financiële afspraken en communicatie  

  

   1. Operationeel 

- Beheert de inschrijvingen en het inschrijvingsgeld van de activiteiten    

- Dagelijks kassabeheer van de cafetaria 

- Dagelijks ondersteuning naar vrijwilligers 

- Maakt lijsten op van activiteiten voor het jaarverslag 

- Informeert de centrumleider ivm aankopen, bestellingen…geeft van alle 

inkomsten en uitgaven feedback aan de centrumleider. 

- Notuleren als actief wordt deelgenomen aan overlegmomenten zowel 

intern als extern 

 

2. Structureel 

- Ondersteunt de centrumleider op administratief vlak  

- Zich houden aan de afgesproken werkwijze ivm ontvangen gelden, 

bestellingen welke zijn vastgelegd door de financieel beheerder en de 

centrumleider. 

 

 

III. Optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening  

 

   1. Operationeel 

- Adviseren en ondersteuning bieden rond woon- en leefklimaat  

- Onderhouden van contacten met het sociale netwerk van de bezoekers 

- Meedenken over de doelstellingen van animatie en input geven voor de 

jaarplanning 

- Signaleren van noden, behoeften en tekorten in de dienstverlening in het 

LDC mondeling en via mail met steeds de algemeen directeur in kopie. 



- Toepassen van relevante informatie van het kwaliteitssysteem 

(procedures, formulieren, werkinstructies, meldingssysteem vermeld in het 

kwaliteitshandboek) 

 

2. Structureel 

- Een animatieve grondhouding aannemen 

- Bevorderen van de maatschappelijke integratie van de bezoeker 

- Ondersteunt de centrumleider op administratief vlak  

 

 

IV. Communicatie en interne en externe contacten  

 

1. Operationeel 

- Fungeren als fysiek en telefonisch aanspreekpunt, luisterend oor   

- Actief participeren aan overlegmomenten intern en extern: 

Intern: centrumraad, formele en informele overlegmomenten. 

Extern: actief deelnemen aan de seniorenadviesraad met als functie 

ondervoorzitter, enz… 

 

2. Structureel 

- Fungeren als fysiek en telefonisch aanspreekpunt, luisterend oor   

- Belangrijke informatie mondeling en schriftelijk doorgeven aan 

medewerkers, vrijwilligers en de verantwoordelijke 

- Opvangen, begeleiden en evalueren van wijkwerkers, art.60 

tewerkgestelden en studenten bij afwezigheid van de centrumleider 

- Opbouwen van een persoonlijk contact met de bezoekers 

- Professioneel netwerk opbouwen: interne diensten: medewerkers 

onderhoud & logistiek, technische dienst en externen: o.a. vrijwilligers, 

familie, scholen, contactpersonen verenigingen  

 

 

 

V. Ondersteuning en leiding geven aan externen (vrijwilligers, (job) studenten) 

 

1. Operationeel 

- Fungeren als fysiek en telefonisch aanspreekpunt, luisterend oor   

- Open staan voor de vragen en noden bij de geleverde inzet van externen 

die hulp bieden. 

- Hulp bieden bij het starten en beëindigen van grote activiteiten  

- Inspelen op acute situaties  

- Feedback geven aan de centrumleider over gedrag van externen 

 



2. Structureel 

- Samen met de centrumleider het leiden van de maandelijkse 

vrijwilligersvergadering  

 

 

VI. Permanente bijscholing / vorming 

 

Voorstellen doen om vormingssessies te volgen. 

Minstens 10 uur vorming volgen per jaar. 

Enthousiast vormingen volgen welke relevant zijn voor de uitoefening van de functie van 

administratief medewerker lokaal dienstencentrum en feedback geven aan de 

centrumleider. 

 

Verruimende bepaling :  

Het verrichten van ondersteunende taken en het vervangen van collega’s van de eigen 

dienst op vraag van het diensthoofd en van andere gemeentelijke diensten op vraag van 

de gemeentesecretaris na overleg met het diensthoofd. 

 

Functieprofiel 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

➢ Klantgerichtheid 

➢ Informatie verwerken en begrijpen 

➢ Omgaan met verandering 

 

Algemene competenties 

➢ Collegialiteit en samenwerking  

➢  Flexibiliteit  

➢  Kwaliteit en nauwgezetheid  

➢  Organisatiebetrokkenheid  

➢  Integriteit  

 

Type- en niveau gerelateerde competenties 

➢ Plannen en organiseren    

➢  Luisteren en empathie tonen 

➢  Initiatief nemen 

➢  Resultaatgerichtheid   

➢ Oplossingsgerichtheid 

➢ Kennis overdragen 



Kennisvereisten 

➢ Basiskennis algemene regelgeving 

➢ Basiskennis Specifieke regelgeving 

➢ Elementaire kennis van de sector 

➢ Grondige kennis inzake het gebruik van de algemene software 

➢ Grondige kennis van de specifieke software 

➢ Basiskennis van de organisatie 
 

Gedrag en attitude 

➢ Gedrevenheid 

➢ Warme deskundigheid 

➢ Collegialiteit en samenwerkingsbereidheid 

➢ Loyaliteit t.o.v. de leidinggevende en de organisatie 
 

Vaardigheden 

Klantgerichtheid:  is vriendelijk, correct en adequaat reageren op voor de hand liggende 

problemen van bezoekers van het LDC.  

 

- toont begrip en leeft zich in de situatie van de bezoekers in  

- reageert vriendelijk en correct op vragen en opmerkingen van bezoekers  

- houdt in acties en beslissingen rekening met de behoeften, vragen, mogelijkheden en      

  beperkingen van de bezoekers  

- toont onmiddellijke luisterbereidheid en is aanspreekbaar  

 

 

Kwaliteitsgerichtheid: is kwaliteitsgericht werken binnen de eigen functie en situatie:  

 

- controleert of het eigen werk beantwoordt aan de gestelde kwaliteitsnormen  

- verbetert fouten in het eigen werk zodat een kwalitatief resultaat wordt afgeleverd  

- doet concrete verbetersuggesties  

- blijft onder druk oog hebben voor detail en kwaliteit van het werk  

 

 Samenwerken: is actief meewerken  

 

- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep  

- geeft de ander ruimte om voor zijn/haar mening uit te komen  

- biedt gevraagd en ongevraagd hulp op een correcte wijze  

- aanvaardt groepsbeslissingen  

- staat open voor nieuwe uitdagingen zonder vooroordelen 

 

 Integriteit: is correct en respectvol handelen ten aanzien van de omgeving:  

 

- leeft bestaande regels, procedures en afspraken na  

- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie  

- heeft kennis van het beroepsgeheim en handelt hiernaar 

- geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten  

- kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar  



 

Creativiteit: is voorstellen tot verandering doen:  

- stelt alternatieven voor bij weerstanden of problemen  

- kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot nieuwe  

  oplossingen of ideeën  

- brengt veel ideeën aan bij het brainstormen  

- bedenkt nieuwe werkwijzen/activiteiten  

- geeft nieuwe ideeën een kans 

 

Organiseren: is plannen, organiseren en opvolgen van het eigen werk:  

 

- brengt structuur in eigen werk en dat van vrijwilligers  

- werkt tijdig en correct af  

- maakt gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen van taken (o.a. checklist, 

takenlijsten, agenda)  

- stelt voor het eigen werk prioriteiten en leeft deze na  

- behoudt het overzicht over de zaken waar men verantwoordelijk voor is  

 

 Initiatief: is initiatief nemen binnen de eigen functie:  

 

- werk zien en uit zichzelf overgaan tot actie  

- start zelf een nieuwe taak op als het werk af is of vraagt een nieuwe opdracht  

- signaleert problemen en zoekt naar oplossingen = probleemoplossend werken. 

- doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van 

anderen in       

  te roepen  

 

 Veilig werken: is oog hebben voor de veiligheid van anderen:  

 

- gebruikt machines en materialen correct en op een veilige en ergonomische manier  

- legt een algemene zin voor orde en netheid aan de dag om gevaarlijke situaties (vallen, 

struikelen, uitglijden, …) te voorkomen  

- heeft oog voor potentiële risicosituaties en signaleert deze  

 

 

Mondelinge communicatie: is voor een gestructureerde en heldere communicatie in twee 

richtingen zorgen:  

 

- verduidelijkt de boodschap met concrete voorbeelden  

- geeft eigen standpunten op een respectvolle en diplomatische wijze weer  

- gaat regelmatig na of de boodschap ook ontvangen en begrepen werd  

- biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen  

- geeft door gedrag en houding blijk van interesse voor wat de andere brengt  

 

Inlevingsvermogen: is rekening houden met anderen 

 

- toont begrip voor afwijkende visies, ideeën, omgangsvormen en gewoonten  

- toont begrip voor de reacties van anderen in een bepaalde situatie  

- kan door actief te luisteren en te observeren situaties begrijpen en erop inspelen  

- communiceert met begrip voor de gevoelens, behoeften en belangen van de anderen  

- gaat gepast in op persoonlijke en/of emotionele boodschappen van anderen  



 

Stressbestendigheid: is omgaan met de dagelijkse werkdruk en wijzigende 

omstandigheden 

 

- blijft kalm onder druk  

- reageert rustig bij wijzigingen in de planning, bij nieuwe informatie, e.d.  

- blijft doorzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen  

- zorgt ervoor dat de omgeving geen hinder ondervindt wanneer onder tijds- of werkdruk  

  gewerkt wordt  

 

Flexibiliteit: is zich kunnen aanpassen als de concrete werksituatie dat vereist 

 

- is bereid taken te doen die niet tot het normale pakket behoren  

- past zich aan en werkt efficiënt in diverse situaties, met diverse personen  

- beheerst ook de taken van collega’s en springt in indien nodig  

- kan omgaan met problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, 

verantwoordelijkheden of mensen  

- toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen binnen de organisatie  

 

 

Addendum  

 

Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en 

de belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om 

volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die 

niet in dit document zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende 

taken aan collega’s en andere diensten. 
 


