
 

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werft aan:  

 

Coördinerende stafmedewerker Streekbeleid (m/v)  
 

 
MISSIE EN VISIE 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen wil de sociaal-economische ontwikkeling van de regio 

versterken en uitbouwen. De nadruk ligt daarbij op het stimuleren van regionaal 

ondernemerschap, een sterke arbeidsmarkt en duurzame mobiliteit.  

We doen dit in een open overlegstructuur met de 23 lokale besturen, sociale partners, 

Provincie Oost-Vlaanderen en andere regionale stakeholders zoals VDAB en Solva. Zo 

komen we samen tot gedragen oplossingen voor regionale uitdagingen. Dit moet zich ook 

vertalen in een aantal concrete realisaties en acties in de regio. 

FOCUS 
Het Streekoverleg kreeg in december 2016 goedkeuring van Vlaanderen over haar ESF-
projectdossier ‘Versterkt Streekbeleid – Samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen’. We 
gaan hierdoor minstens tot 31 juli 2019 aan de slag met volgende thema’s: 

 Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio  
 Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische 

ontwikkeling  
 Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

 
Deze drie thema’s omvatten een ruim pallet aan acties die we de komende jaren samen met 
onze partners willen realiseren.  

 
KADER 

Ons werkingsgebied omvat de 23 gemeenten van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (van 
Kruishoutem tot Ninove en van Aalst tot Ronse). 
 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt binnen het juridisch kader van de provinciale vzw 
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV). 
 

Na een inwerkperiode van een aantal maanden wordt de stafmedewerker ook  
eindverantwoordelijke voor de ganse werking. 

 

TAAKINHOUD 

 Je verwerft een grote kennis in verband met de werking ‘Versterkt Streekbeleid’ en 
bouwt een langetermijnvisie uit. 

 Je stelt oplossingen/acties voor in verband met deze (regionale) thematiek en de 
aanwezige knelpunten.  

 Je start zelf acties op, werkt ze uit en volgt ze verder op.  
 Je bouwt een formeel en informeel netwerk van plaatselijke actoren uit 



 

 Je biedt onze partners de nodige ondersteuning bij de opstart en uitbouw van 
(intergemeentelijke) acties en initiatieven 

 Je communiceert uitvoerig naar de lokale besturen, regionale stakeholders en 
onderhoudt regelmatige contacten met de pers  

 Je vertegenwoordigt de streek op diverse overlegplatforms op Vlaams, provinciaal en 
lokaal niveau, in diverse werkgroepen en bij diverse instanties 

 Je geeft op een constructieve en motiverende manier leiding aan het streekteam met 
oog voor de prestaties, tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. Je bent 

eindverantwoordelijk voor de algemene personeelszaken 
 Je bent eindverantwoordelijke voor de globale werking van het Streekoverleg en volgt 

de genomen beslissingen en uit te voeren acties op 
 Je bewaakt de permanente financiering / betoelaging en wisselwerking met ERSV 

vzw 
 Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de diverse thema’s / domeinen 

 

PROFIEL / VAARDIGHEDEN, KENNIS EN ATTITUDES 
Voor de invulling van deze functie zijn we op zoek naar een man/vrouw die zo vlug mogelijk 
beschikbaar is en die beantwoordt aan volgend profiel: 
 

 Je bent hoger geschoold (Bachelor of Master) of gelijkwaardig door ervaring 
 Je hebt ruime interesse in socio-economische thema’s en kent bij voorkeur de socio-

economische dynamieken van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 
 Je beschikt over sterke sociale vaardigheden en werkt dynamiserend 
 Je bent sterk in strategische planning en hebt oog voor prioriteiten 
 Je beschikt over een goed synthetisch en analytisch vermogen 
 Je werkt vlot zelfstandig en in wisselwerking met het team 
 Je bent sterk in open en transparante communicatie, zowel intern als extern en zowel   

schriftelijk als mondeling 
 Je vertoont een sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie  
 Je bent vertrouwd met de meest gangbare computertoepassingen en sociale media 
 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen 
 Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk 
 Je bent bereid tot regelmatig avondwerk 
 Je hebt bij voorkeur een aantal jaren werkervaring 
 Je woont bij voorkeur in de regio 

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan 
op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De stafmedewerker wordt in de beginperiode aangestuurd door de regiocoördinator.  
Het team van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat momenteel uit drie personen. 
 

ONS AANBOD 
Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en haar juridische structuur vzw ERSV bieden 
 

 Een contract van onbepaalde duur op voltijdse basis (minstens tot 31/07/2019) 
 Zelfstandig en gevarieerd werk in teamverband 
 Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen en flexibele werktijden 
 20 verlofdagen en 12 dagen betaalde inhaalrust op jaarbasis 



 

SOLLICITEREN 

 

Stuur uw motivatiebrief en CV uiterlijk tegen 18 april 2017 naar: 

 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 
Dhr. Fons Wauters, regiocoördinator  
Keizersplein 42 - 9300 Aalst  

of via e-mail: fwauters@streekoverlegzov.be 

 

SOLLICITATIEPROCEDURE 
 De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het CV 
 Een eerste gesprek met de weerhouden kandidaten (april/mei 2017)  
 De weerhouden kandidaten maken een PowerPointpresentatie over een bepaald 

thema  - dit wordt later medegedeeld (mei 2017) 
 Voorstelling presentatie en aansluitend gesprek (juni 2017) 
 Beraadslaging en beslissing.  
 Het is mogelijk dat na de interne beslissing ook bijkomend advies wordt gevraagd 

aan een selectiebureau en er bepaalde testen afgenomen zullen worden. 
 

MEER INFO 
 Bij Fons Wauters via 053 60 77 06 – 0478 22 70 31 
 Meer info over onze werking op www.streekoverlegzov.be 

 

 

http://www.streekoverlegzov.be/

