
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanwervingsprocedure voor de functie van 

Gemeenschapswacht-vaststeller (m/v) (C1-C3) ten behoeve van de dienst Veiligheid (afdeling 
Stadsontwikkeling) 

Contractueel onbepaalde duur – voltijds – samenstelling wervingsreserve 3 jaar 
 
 
 



 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen gaat over tot de vacantverklaring bij 
wijze van aanwerving van 1 voltijdse Gemeenschapswachter-vaststeller (C1-C3) (m/v) in contractueel 
verband voor onbepaalde duur en organiseert hiervoor een selectieprocedure.  
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. Beschikken over een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
2. Beschikken over een rijbewijs B 
3. Geen werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van 

de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een 
politiedienst of een door de koning bepaalde activiteit uitoefenen 

4. Binnen het jaar na de aanstelling voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding en vorming 
om de functie van gemeenschapswacht-vaststeller te kunnen uitoefenen.  
 

Algemene aanwervingsvoorwaarden  
 

1. De Belgische nationaliteit hebben 
2. Minimum 18 jaar zijn 
3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
4. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
5. Van onberispelijk gedrag zijn: niet veroordeeld geweest zijn of zelfs niet met uitstel tot een 

correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, werkstraf of gevangenisstraf, 
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het 
wegverkeer. Geen feiten hebben gepleegd die raken aan het vertrouwen in de betrokkene 
doordat ze ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken. Een uittreksel uit het 
strafregister 596.1 – 16: gemeenschapswacht, moet kunnen voorgelegd worden.  

6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 

7. Slagen voor de selectieprocedure 
 
Selectieprogramma  
 

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

 
2. Schriftelijk deel 

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte 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 gedeelte gaan de leden van de jury 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.  Om  
in totaal geslaagd te zijn dienen  kandidaten minstens 60 % te behalen (schriftelijk en  
mondeling deel). 

 
Verloop selectieproeven 
 
Het schriftelijk en het mondeling deel 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 bestuur.  
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 in 
overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van bestuur en latere wijzigingen. 
 
Waarnemers:  
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.  
 
Aanstelling werfreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 
jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de vereisten voldoen, worden in wervingsreserve opgenomen 
en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de aanwerving in contractueel dienstverband van één kandidaat voor onbepaalde 
duur. Er wordt een inwerktijd van 8 maanden voorzien. 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 C1-C3 
De bruto-aanvangswedde (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt:  
 
Anciënniteit  maandwedde  
0 jaar   € 1978,57 
3 jaar   € 2149,26 



 

5 jaar   € 2227,50 
9 jaar   € 2387,07 
17 jaar   € 2688,37 
23 jaar   € 2937,29 
 
Hierbij geldt bovendien het volgende: 

• De relevante beroepservaring wordt meegeteld met een maximum van 10 jaar. 
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie 

(€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij 
pensionering 

• Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 11 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen  
• Aanvullende pensioenregeling  
• Sociale dienst: het personeel geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen  
 
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 
• Een kopie van het gevraagde rijbewijs 
• Een recent uittreksel uit het strafregister 596.1 – 16: gemeenschapswacht 

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



 

Functiebeschrijving 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Gemeenschapswacht-vaststeller 
Niveau C 
Salarisschaal C1-C3 

 
2. Plaats in het organogram 

 
Behoort tot de afdeling Stadsontwikkeling 
Behoort tot de dienst Veiligheid 
Staat onder leiding van en rapporteert aan Diensthoofd Veiligheid 
Bij afwezigheid van deze laatste aan Afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling 

 
3. Doel van de functie 

 
De gemeenschapswacht-vaststeller heeft als opdracht, door zijn ontradende aanwezigheid in de 
wijken, het veiligheidsgevoel bij de burger te verhogen.   
 
De gemeenschapswacht-vaststeller bouwt actief mee aan het lokaal integraal veiligheidsbeleid door 
het uitvoeren van een brede waaier aan opdrachten in het kader van de criminaliteits- en 
overlastpreventie op het openbaar domein alsook de uitvoering van het beleid met betrekking tot 
de administratieve sanctionering. 

 
4. Functie-inhoud 

 
Ten aanzien van het beleid: 

• Signalisatiefunctie: melden van defecten, gebreken en onvolmaaktheden aan openbare 
wegen, gebouwen en straatmeubilair (beschadigingen van verkeersborden, 
wegverzakkingen, losliggende of ontbrekende tegels, beschadigde banken in een park, 
afgewaaide takken die een gevaar vormen, verkeerslichten of straatverlichting die niet 
werken, sluikstorting, graffiti, …) 

• Vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader 
van artikel 119bis, § 6 van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen 
uitmaken van administratieve sancties of het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke 
retributiereglementen 

• … 
 
Ten aanzien van de burger: 

• Staat in voor de uitvoering van specifieke uitvoerende en toezichtopdrachten 
• Algemeen toezicht in de verschillende wijken van de stad 
• Toezicht in de gemeentelijke parken en rond speelpleintjes 
• Toezicht en preventieve aanwezigheid bij manifestaties en evenementen 
• In het kader van de geïntegreerde wijkwerking vervullen zij een belangrijke rol als eerste 

aanspreek- en meldpunt voor vragen, klachten en problemen van burgers 
• Sensibiliseren van burgers in verband met veiligheid- en criminaliteitspreventie. 
• Bemiddelen bij conflicten 
• Merken en registreren van fietsen 



 

• Toezicht op fietsstallingen 
• … 

 
Ten aanzien van het personeel: 

• Bijspringen van collega’s bij noodwendigheden 
• Uitwisselen van relevante informatie voor de wederzijdse functievervulling 
• Voortdurend onderling afstemmen van de werkzaamheden 
• Actief participeren aan werkoverleg 
• Actief samenwerken met anderen 
• … 

 
Ten aanzien van de leveranciers, externe personen en instanties: 

• Gemachtigd toezicht aan de scholen 
• Ondersteuning van de projecten in het kader van de verkeerseducatie 
• Informatie inwinnen en verstrekken (mondeling en schriftelijk) 
• …  

 
Verruimende bepalingen 

• Bereid tot avond- en weekendwerk 
• Bereid om in uniform te werken 
• Over een goede lichamelijke conditie beschikken 

 
5. Functieprofiel 

 
Kennis  
 

• Kennis van de functies en werking van de gemeentelijke 
diensten 

• Kennis van de wetgeving en reglementeringen m.b.t. de 
opdrachten van de dienst 

• Kennis van technieken van verbale en non-verbale 
communicatie 

• Kennis van gangbare pc- en softwareprogramma's 
Extra kennis tijdens de 
loopbaan 
 

• Kennis verworven tijdens de verplichte opleiding van 
gemeenschapswacht en GAS-vaststeller 

 
6. Competenties 

 
Kerncompetenties 
 

• Persoonsgebonden gedrag 
o Integriteit: Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
o Stressbestendigheid: Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen 

of kritiek efficiënt blijven functioneren. 
 

• Interactief gedrag 
o Mondeling communiceren: Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat 

het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt. 
o 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. 



 

 
• Informatieverwerkend gedrag 

o Flexibiliteit: Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het 
bereiken van het vooropgestelde doel. 

 
• Probleemoplossend gedrag 

o Beslissen: zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde 
actie, ondanks onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s. 

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

o Zelfvertrouwen en kunnen optreden: In verschillende situaties een sterke en 
geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven. 

 
Overige competenties 

• Zelfstandig werken 
• Inzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SOLLICITATIEFORMULIER 

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat voor de voltijdse functie van Gemeenschapswacht-vaststeller 
(C1-C3) (m/v) ten behoeve van de dienst Veiligheid (afdeling Stadsontwikkeling). Hij/zij verklaart kennis te 
hebben genomen van de aanwervingsvoorwaarden en verstrekt de gevraagde inlichtingen met bijvoeging van 
een motivatiebrief,  een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma en rijbewijs B.  

HOOFDLETTERS A.U.B. 

Naam: ………………………………………….. Voornaam: ..................................................................... 
 
Geboren te: ..…………………………………… 

 
op: ……………………………………………. 

 
Adres: ……………………………………..straat, 

 
nr.: ………………. Bus: ………………………. 

 
Postnummer: …………………………………… 

 
Gemeente:……………………………… …… 

 
Telefoonnr.: …………………………………….. 

 
GSM: …………………………………………. 

 
Geslacht: ………………………………………... 

 
Nationaliteit: ………………………………….. 

 
Burgerlijke stand: ………………………………. 

 
Email: …………………………………… 

 
Rijksregisternummer (zie achterzijde identiteitskaart): ………………………………………………………. 
 
Behaalde diploma’s en attesten………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rijbewijs/Categorie:…………………………….. 

 
Vacature gezien via: …………………………… 

 
Opgelopen veroordelingen:  

 
  NEEN 

 
 JA: ………………………………………….. 

 
Bent u werkloos:  

 
  NEEN  

 
  JA: sedert …………………………………. 

 
Huidig beroep: ………………………………………………………………………………………… 
 
Naam en adres van uw huidige werkgever: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vanaf welke datum kan u ten vroegste in dienst treden……………………………………………… 
Ik geef toestemming om mijn email adres te gebruiken zodat ik via een mailing lijst op de hoogte blijf van 
alle nieuwe vacatures  bij het ocmw  
en de stad Menen. □ JA - □ NEEN 
 
Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 
 
Te ………………………………............ 

 
op……………………………………………… 

  
Handtekening:………………………………….. 
 

Privacy waarborg: de gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij 
de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat. 



 

 
uiterste inschrijvingsdatum: 02/03/2020 

 


