
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 
 

1 voltijds diensthoofd Huisvesting afdeling Stadsontwikkeling (B1 – B3) (m/v) 
Voltijds - in contractueel verband voor onbepaalde duur 

 + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 
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Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot vacantverklaring bij 
wijze van aanwerving van 1 voltijds diensthoofd Huisvesting afdeling Stadsontwikkeling (B1 – 
B3)(m/v) in contractueel verband (onbepaalde duur) en organiseert hiertoe een vergelijkend 
aanwervingsexamen.  
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag 
wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
5. Slagen voor de selectieprocedure.  

 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. in het bezit zijn van een bachelordiploma aangevuld met drie jaar relevante en aantoonbare 
werkervaring voor de te begeven functie van diensthoofd  
 

Selectieprogramma  
 

1. Cv screening  
Aan de hand van de informatie in het cv en de geleverde bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten 
al dan niet aan de algemene en bijzondere voorwaarden voldoen. Enkel de kandidaten die aan deze 
voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.  
 

2. Schriftelijk deel 
Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere competentieproeven en/of praktijk-gerichte cases 
gelinkt aan de functie-inhoud, vaktechnische kennis en competenties.  
Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten te 
worden tot het volgende selectieonderdeel. 
 

3. Mondeling deel 
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 
de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein. Tijdens het mondeling 
deel gaan de leden van de selectiecommissie in op:  

• Motivatie en ervaring  
• Inzicht in de functie  
• Vaktechnische kennis  
• Competenties  

 
Het mondeling gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijk gedeelte. 
Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet  
men minstens 50% van de punten behalen.  
 
De kandidaat is geslaagd voor de volledige selectie als hij minstens 60% behaalt op de twee 
selectie onderdelen samen (schriftelijk + mondeling deel).  
 
De 5 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor het psychotechnisch deel/assesment.  

 
4. Psychotechnisch deel/assesment 

Tijdens het psychotechnisch deel/assesment zal – door middel van een interview aangevuld met 
één of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-oefeningen – een beoordeling 
gemaakt worden van een aantal competenties.  

Dit onderdeel is eliminerend en resulteert in een beoordeling ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer 
geschikt’. Enkel kandidaten met de beoordeling ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’ worden als geslaagd 
beschouwd. 



 
De psychotechnische proef/assessment wordt ingepland in de kantoren van Vandelanotte Hr Solutions, 
President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk. Verdere praktische info volgt later.  

 
 
Verloop selectieproeven 
 
Het  mondelinge en schriftelijke gedeelte wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit minstens 
3 leden die allen over de specifieke deskundigheden beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor 
de functie vastgestelde selectiecriteria. Tenminste de helft van de juryleden is extern aan het stadsbestuur 
van Menen. Raadsleden en  leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau kunnen geen 
lid zijn van de selectiecommissie.  
 
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het eigen resultaat. Kandidaten of hun schriftelijk 
gevolmachtigde hebben op hun verzoek toegang tot de eigen selectieresultaten.  
 
Iedere raadsfractie en de representatieve vakorganisaties mogen elk één afgevaardigde aanstellen die als 
waarnemer de selectie mag bijwonen. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het 
delibereren over het resultaat en de einduitslag van de selecties.  
 
Op de juryleden en de waarnemers rust de discretieplicht omtrent het verloop van de examenverrichtingen, 
de inhoud van de proeven, het eindverslag en de identiteit van de kandidaten, in het bijzonder tijdens het 
verloop van de examenprocedure.  
 
 
Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 
Alle geslaagde kandidaten die aan de vereisten voldoen, worden in de wervingsreserve opgenomen en 
gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de aanwerving in contractueel verband van 1 kandidaat voor een voltijdse tewerkstelling 
(38u./week) voor onbepaalde duur. Kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, behouden hun plaats 
op de reserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af 
te zien.  
 
 
Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3. 
De bruto-aanvangswedde in B1 (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt:  
 
anciënniteit  maandwedde  
0 jaar   € 2.460,78 
3 jaar   € 2.603,02 
5 jaar   € 2.674,14 
9 jaar   € 2.816,39 
 
Daarenboven worden volgende voordelen toegekend: 

• Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden 
Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de 
berekening van de geldelijke anciënniteit 

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 
per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering 

• Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen 
dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt) 

• Aanvullende pensioenregeling  
• Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening 

aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen 
• Glijdende werktijdregeling 

 
 



 
Solliciteren  
 
Solliciteren kan tot uiterlijk 02/03/2020 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website. 
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:  

• Een ingevuld sollicitatieformulier  
• Een motivatiebrief 
• Een uitgebreid cv 
• Een kopie van het gevraagde diploma 

 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 143 of vacatures@menen.be   
 
  



 

Functiebeschrijving 

1. Identificatiegegevens 

Functiebenaming Diensthoofd Huisvesting  
Niveau B 
Salarisschaal B1 – B3 

2. Plaats in het organogram 

Behoort tot de afdeling  Stadsontwikkeling  
Behoort tot de dienst Huisvesting  
Staat onder leiding van en rapporteert 
aan 

Afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling  

Bij afwezigheid van deze laatste aan Algemeen directeur       
Geeft leiding aan Medewerkers van de dienst Huisvesting  

 

3. Doel van de functie 

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van dienst Huisvesting.  Je ondersteunt en adviseert 
het beleid inzake huisvesting. Dit alles met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de interne en externe 
dienstverlening.  
Daarnaast ben je coördinator van het intergemeentelijke Samenwerkingsverband “Kwalitatief wonen in de 
Grensstreek”, dat de bewoners wil bijstaan bij hun vragen in verband met huisvesting.  
Tot het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking behoren drie steden, nl. Menen, Wervik en 
Mesen. Het project is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse gewest. 

4. Functie-inhoud 

• T.a.v. het beleid: 
o Je ondersteunt en begeleidt de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak 

van wonen. 
o Je geeft uitvoering aan de visie om de kwaliteit van de stedelijke woonomgeving te 

verbeteren, meer bepaald het woningpatrimonium (initiatieven ikv de bestrijding van 
leegstand en verkrotting). 

o Je bereidt de gemeentelijke reglementering op het vlak van wonen voor. 
o Je werkt een actieplan uit ter verbetering van de positie van de zwakke huurder op de 

private huurmarkt. 
o Je neemt initiatieven i.k.v. een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen. 
o Je bereidt de dossiers recht van voorkoop voor.  
o Je levert panden aan voor de gewestelijke inventaris van leegstaande en verwaarloosde 

bedrijfsruimten. 
o Je bent de coördinator van het intergemeentelijke Samenwerkingsverband “Kwalitatief 

wonen in de Grensstreek” 
o Je adviseert en informeert mandatarissen en dienstverantwoordelijken inzake huisvesting. 
o Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en verwerking van de dossiers gemeenteraad en 

College van Burgemeester en Schepenen. 
o Je staat in voor de opmaak en opvolging van de budgetten van je dienst. 
o Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. 
o … 

 
• T.a.v. burger: 

o Je verstrekt basisinformatie aan de burgers o.a. diverse premiestelsels, ….  
o Je werkt acties uit t.a.v. bepaalde doelgroepen, rond specifieke woongerelateerde 

thema’s,… 
o Je maakt de bestaande dienstverlening bekend.  
o Je verstrekt advies en informatie aan eigenaars en huurders i.v.m. kwaliteit van woningen 

op de private huurmarkt. 
o Je voert acties uit gericht op de verbetering van de positie van de zwakke huurder . 
o Je adviseert en verstrekt informatie i.v.m. de belastingreglementen op leegstand en 

verwaarlozing. 



 
o Je past de gemeentelijke belastingreglementen op leegstand, verwaarlozing en 

onbewoonbaar/ongeschikte of onveilige woningen toe. 
o … 

 
• T.a.v. het personeel: 

o Je bent verantwoordelijk voor de werking van je dienst.  
o Je bent evaluator van de personeelsleden van je dienst. 
o Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie van de dienst. 
o Je springt bij bij dienstnoodwendigheden. 
o Je werkt nauw samenwerken met de medewerkers uit de diverse afdelingen  
o … 

 
• T.a.v. leveranciers, externe personen en instanties: 

o Je pleegt overleg met interne en externe woonactoren( o.a. organisatie lokaal woonoverleg, 
participatie stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid,…) 

o … 

5. Functieprofiel 

KENNIS  Kennis van decreet lokaal bestuur 
Grondige kennis relevante wetgeving en maatschappelijke 
omgeving binnen je eigen werkgebied 
Kennis MS-office 
Kennis projectmanagement en algemene managementtechnieken. 
Kennis financiële principes en de beleids-en beheerscyclus 

 
COMPETENTIES 
 

• Delegeren: 
Het overdragen van taken en verantwoordelijkheden in overeenstemming met de mogelijkheden en 
de motivatie van de werknemer. 
 

• Coaching: 
Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke 
ontwikkeling van anderen. 
 

• Plannen en organiseren: 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 
 

• Klantgerichtheid: 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook 
wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 
 

• Samenwerken: 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of 
conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier 
belang is. 
 

• Oordeelsvorming: 
Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de consequenties ervan. 
 

• Probleemanalyse: 
Het duiden van problemen in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan naar 
bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 
 

• Initiatief: 
Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen. 
 

• Stressbestendigheid: 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven 
functioneren. 
 



 
• Integriteit: 

Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 


