
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

diensthoofd bibliotheek  

(A1a – A3a) (m/v) 

binnen de afdeling Vrije Tijd en Onderwijs 

 

 

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling 

wervingsreserve 2 jaar 

 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen gaat over tot vacant 
verklaring bij wijze van aanwerving van een voltijds diensthoofd bibliotheek (A1a – A3a) 
(m/v) binnen de afdeling Vrije Tijd en Onderwijs in contractueel verband voor onbepaalde duur 
en organiseert hiertoe een vergelijkende aanwervingsprocedure. 
 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. U behaalde een masterdiploma of gelijkgesteld*: 
 

* de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op  
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html  
 
Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma 
gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor 
gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw 
diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be       

 
2. U kunt drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring voor de functie bewijzen op de 

uiterste inschrijvingsdatum. Bij het aftoetsen van de relevantie van de werkervaring zal 
onder meer rekening gehouden worden met de grootte van de organisatie, de sector, 
de inhoud en verantwoordelijkheden van de uitgeoefende functie, … 

 
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
2. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
3. 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 (niet 
ouder dan één jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de 
kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid 
beoordeelt de ongunstige vermelding 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Dit houdt in dat u kennis 
van het Nederlands bezit op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen. 
 
Meer info vindt u op: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr          
Heeft u uw diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan dient u ons, vóór uw aanstelling in 
de functie, een bewijs van uw kennis van het Nederlands van bovenvermelde niveau voor te leggen. Voor 
dit bewijs kunt u terecht bij: 

- Selor, het selectiebureau van de federale overheid 
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en 
een attest te krijgen. Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten  

- Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als 
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau. 

- De Nederlandse Taalunie 
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan. Meer info: http://www.cnavt.org    

- Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen 
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent https://in-
gent.be/voor-jou/nederlands. 
 

5. Slagen voor de selectieprocedure 
 

 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html
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https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands


 

 
 
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 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. Het schriftelijk deel wordt 
vanop afstand, via een thuisopdracht, opgenomen. Kandidaten krijgen de opgave per 
e-mail toegestuurd. Gedetailleerde instructies hieromtrent worden meegedeeld 
wanneer de opgave wordt verstuurd.  
 
De thuisopdracht wordt verstuurd op donderdag 25/11/2021. 
 
Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om 
toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. 
 
Bij het slagen in het schriftelijk gedeelte gaat de kandidaat door naar het assessment 
(punt 3) en naar het mondeling gedeelte (punt 4). 
 

3. Psychotechnisch deel / assessment 
Tijdens het psychotechnisch deel / assessment zal, door middel van een interview 
aangevuld met één of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-
oefeningen, een beoordeling worden gemaakt van een aantal competenties. De 
resultaten van dit gedeelte worden meegenomen bij de deliberatie van het mondeling 
deel.   
 
Het psychotechnisch deel / assessment vindt plaats op dinsdag 14/12/2021. 

 
4. Mondelinge deel 

Het mondeling gedeelte bestaat uit een evaluatie van de overeenstemming van het 
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn 
motivatie en 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. De kandidaten moeten minstens 50 % 
behalen op het mondeling gedeelte om te kunnen slagen.  
 
Om als geslaagd te worden beschouwd voor de volledige selectieprocedure, moet 
minstens 60% van de punten worden behaald op het schriftelijk en mondeling gedeelte. 

 
 
 
 



 

 
 

Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een aanwervingsreserve aangelegd voor 

de duur van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, 

worden in de aanwervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde 

resultaat. 

 

Er wordt voorzien in de aanwerving van 1 kandidaat voor voltijdse tewerkstelling (38u./week). 

Kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, behouden hun plaats op de 

wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van 

elke aanwerving af te zien. 

 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a.  
De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A1a-A3a (cf. huidige index 1,7410) bedraagt: 
 
anciënniteit  maandwedde 
6 jaar   € 3.706,88 
10 jaar   € 3.924,50 
18 jaar   € 4.570,13 
24 jaar   € 4.932,83 
 

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 (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, 

fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 

afscheidspremie bij pensionering 

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde 

dagen dienstvrijstelling 

 Aanvullende pensioenregeling 

 Sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de 

dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 

Besturen in Vlaanderen 

 Glijdende werktijdregeling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Solliciteren  
 
Solliciteren kan tot uiterlijk 07/11/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de 
website www.menen.be/vacatures. 
 
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 056 527 188 of vacatures@menen.be   
 
 
Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in 
geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.  

http://www.menen.be/vacatures


 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Diensthoofd bibliotheek 

Niveau A 

Salarisschaal A1a-A3a 

 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  Vrije Tijd en Onderwijs 

Behoort tot de dienst Bibliotheek 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

het afdelingshoofd Vrije Tijd en Onderwijs 

Bij afwezigheid van deze laatste aan De algemeen directeur 

Geeft leiding aan De personeelsleden van de bibliotheek 

 

 

3. Doel van de functie 
 
Je stimuleert, coördineert en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de 
bibliotheek. Op termijn komt hier ook de werking van het archief bij. Je biedt ondersteuning 
aan en adviseert het beleid en bent verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de 
beleidsdoelstellingen en de totale werking van de bibliotheek en, op termijn, het stadsarchief.  
 
Je bent iemand met een grote culturele passie, in het bijzonder voor literatuur, taal en mensen 
en bent een people-manager.   
 
 

4. Functie-inhoud 
 

Ten aanzien van het beleid 

 Je bouwt aan een gedragen en eigentijds integraal stedelijk bibliotheek- en 

archiefbeleid, met aandacht voor nieuwe inzichten en met een langetermijnstrategie ter 

optimalisatie van een efficiënte beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie 

 Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een overkoepelend beleid 

voor de bibliotheek en op termijn het stadsarchief 

 Je bent lid van het team Vrije Tijd en denkt samen met de andere leden van dit team 

mee over de koers van de afdeling en het behalen van de overkoepelende 

doelstellingen 

 Je volgt de evoluties, tendensen en ontwikkelingen op binnen het domein bibliotheek 

en archief 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Je coördineert het stedelijk activiteitenaanbod van de bibliotheek en het stadsarchief 

 Je stemt de doelstellingen en werking van de eigen diensten en beleidsdomeinen af 

op de werking en doelstellingen van aanverwante diensten en beleidsdomeinen 

 Je adviseert en informeert mandatarissen, dienstverantwoordelijken, verenigingen, 

individuen inzake beleid rond bibliotheek en stadsarchief 

 Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en verwerking van de dossiers 

gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen (CBS). 

 Je staat in voor de opmaak en opvolging van de budgetten van de bibliotheek en op 

termijn het archief 

 … 

 

Ten aanzien van het personeel 

 Je bent verantwoordelijk voor de werking van de bibliotheek en, op termijn, van het 

archief 

 Je bent coach van de personeelsleden van de bibliotheek 

 Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie van je dienst 

 Je leidt op een coachende ondersteunende manier een tiental medewerkers van de 

bibliotheek met als doel een vlot verloop van de toegewezen processen, projecten en 

activiteiten 

 Je stuurt en richt veranderingsprocessen in die plaatsvinden binnen je dienst  

 Je zetelt in diverse stuur-en werkgroepen 

 Je springt bij bij dienstnoodwendigheden 

 … 

 

Ten aanzien van leveranciers, externe personen en instanties 

 Je bent het aanspreekpunt voor de bibliotheek en, op termijn, het stadsarchief 

 Je onderhoudt contacten met andere diensten, bibliotheken en besturen 

 Je werkt nauw samen met het cultuurcentrum en de afdeling vrije tijd 

 Kennisnetwerk: actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het 

vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren 

 Je werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 

(VVBAD), Cultuurconnect en andere relevante partners 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving   Kennis van MS-office, de gangbare softwarepakketten en 
de hedendaagse communicatiemiddelen  

 Kennis van bibliotheek/informatietechnische principes en 
procedures 

 Kennis met betrekking tot de wetgeving en het ruime 
werkveld inzake bibliotheek en archief 

 Kennis van bibliometrie en kwantitatieve methodes 

 Kennis van de recentste ontwikkelingen op het gebied van 
bibliotheekautomatiserings- en informatiesystemen  

 Kennis van de principes en procedures van digitalisering en 
digitale ontsluiting  

 Kennis van managementtechnieken 

 Kennis decreet lokaal bestuur en administratief recht  

 
 

6. Competenties 
 
 Leiderschap 

o Leidinggeven: Er voor zorgen dat mensen en middelen efficiënt ingezet 

worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen 

o Coaching: Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de 

professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen 

o Delegeren: Het overdragen van taken en verantwoordelijkheden in 

overeenstemming met de mogelijkheden en de motivatie van de werknemer 

 

 Plannen, organiseren en voortgangscontrole 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stelen bij het aanpakken van 

problemen en projecten; de voortgang van processen, dossiers en taken opvolgen in 

de tijd 

 

 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; overtuigd zijn van meerwaarde van teamwork: 

teamplayer 

 

 Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe 

klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden 

 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt 

blijven functioneren 

 

 

 

 



 

 

 

 Veranderingsbereidheid 
Zich openstellen voor (organisatie-)verandering en actief nieuwe denkkaders 
opzoeken. 

 

 Visie 

Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context plannen. 

Visie op een hedendaagse bibliotheek/archief 

 

 Integriteit 

Algemene aanvaarde sociale en ethische normen volgen 

 

 


