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Vind jij het belangrijk dat iedereen kansen krijgt naar een geschikte job? 
Kan jij samen met partners hiervoor initiatieven opzetten? Heb jij de skills 

om een team te begeleiden? Dan hebben wij jou nodig, want Regio In 
Transitie zoekt een 

 

coördinator Werk en Sociale Economie  
 

met een voltijds contract van onbepaalde duur 
 

 
Samen creëren we kansen voor mensen die moeilijkheden ervaren om te kunnen werken. Een 
team van 6 gemotiveerde experts zoekt nog een collega die hen coacht en de werking verder 
mee uitbouwt. Zowel de gemeenten van Regio In Transitie (Stadsregio Turnhout) als 
verschillende organisaties en bedrijven zijn partners om de lokale sociale economie uit te 
bouwen. Wil jij samen met deze partners vernieuwende initiatieven op zetten om mensen aan 
een geschikte job te helpen? Aarzel dan niet en stel je kandidatuur. 
 
Regio In Transitie (RIT) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, 
Oud-Turnhout en Vosselaar en de stad Turnhout. Zij werken al lang intens samen. Het 
samenwerkingsverband coördineert het gezamenlijke beleidswerk van de gemeenten, voert 
projecten uit en biedt zelf ook diensten aan burgers aan. Meer info  
  

Jouw opdracht 
• Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van een stadsregionaal beleid ‘Werk en 

Sociale economie’ en in het bijzonder voor de leiding van de diensten Wijkwerken en 

VINAC+ (arbeidsmatige activiteiten). 

• Je ontwikkelt initiatieven om dit beleid concreet vorm te geven, afgestemd en in 

samenwerking met de gemeenten van de stadsregio en bouwt deze mee uit. 

• Je gaat actief samen met de partners en de reguliere arbeidsmarkt op zoek naar meer 

onderlinge samenwerking en naar meer kansen voor duurzame tewerkstelling van 

kansengroepen. 

• Je staat in voor een goede organisatie binnen ons project ‘Iedereen digitaal mee’, samen 

met collega “e-inclusie” 

 

Een plek voor jou in onze dynamische organisatie 

Je komt terecht in een dynamische, warme organisatie die sterk inzet op een duurzame 
loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. Als teamverantwoordelijke leid je een 
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team van 6 collega’s. We streven naar een divers samengesteld team. We coachen onze 
medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerk 
aan. 
 

 

Herken je jezelf in deze punten? 
• Je hebt affiniteit met kansengroepen; 

• Je bent een teamcoach en een echte teamplayer; 

• Je bent een vlotte en enthousiaste communicator; 

• je bent een netwerker en een bruggenbouwer tussen organisaties en beleidsmakers; 

• je bent organisatorisch en planmatig sterk en kan behoeften omzetten in 

beleidsadviezen; 

• je kan zelfstandig werken; 

• je ziet opportuniteiten; 

• je bent flexibel;  

• grondige kennis (of bereidheid tot verwerven) van de economische ontwikkelingen, in 

het bijzonder op het vlak van sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen én 

bevoegdheden van de verschillende overheden daarin. 

• algemene kennis over de werking van een gemeente en OCMW: gemeentedecreet, 

lokaal sociaal beleid,… of is bereid deze op korte termijn te verwerven. 

 

Kom je in aanmerking? 
Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld) en minimaal twee jaar relevante ervaring.  
Heb je een bachelordiploma en minimaal vier jaar relevante ervaring? Aarzel dan zeker niet om 
je kans te wagen. Wanneer je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest, kan je zeker meedoen. 

 
Ons aanbod  

• Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Ax (A1a-A1b) en de 

aanleg van een werfreserve. 

• Tal van extra voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement 

openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler 

(= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen. 

• Kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en 

studiedagen, deelname aan projecten, …  

• Plaats van tewerkstelling: de gemeenten van Regio In Transitie (Stadsregio Turnhout): 

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Lille en Kasterlee. 

• als voltijds medewerker heb je bij ons jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen 

aangevuld met 14 feestdagen. 

Hoe verloopt de selectieprocedure? 
• Uiterste inschrijfdatum – 11 januari 2023 

• De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen. 

• Een thuisopdracht gevolgd door een mondeling examen met een jury dat doorgaat op 23 

januari 2023 vanaf 15 u,  

• Een assessment bij een erkend HR-adviesbureau 

Voel jij je uitgedaagd? 



 

 

Stuur dan je kandidatuur, incl. motivatiebrief, CV en kopie van je diploma, bij voorkeur per e-
mail naar tin.doms@stadsregioturnhout.be en dit ten laatste op 11 januari 2023.  
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek op 23 
januari 2023 vanaf 15 u. 
 
Ben je nog niet helemaal zeker, twijfel dan niet ons te contacteren voor meer informatie bij Marc 
Boeckx, algemeen coördinator (0493560314), of marc.boeckx@stadsregioturnhout.be. 
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