
 
 

Coördinator UiTPAS Kempen (m/v/x) 
Voltijdse betrekking in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur met tewerkstelling in Turnhout. 
Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. 
 
Welzijnszorg Kempen is de welzijnsvereniging van de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout.  
 
UiTPAS Kempen is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Hoogstraten, Lille, Oud-Turnhout, 
Ravels, Turnhout en Vosselaar. 
 
Via de UiTPAS, het Vlaamse spaar- en voordelenprogramma voor vrije tijd, maken we het ruime vrijetijdsaanbod 
in de regio bekend, stemmen we het waar mogelijk op elkaar af en trachten we de deelname aan het aanbod te 
vergroten. 
 
Voor het bovenlokale luik van UiTPAS Kempen werft Welzijnszorg Kempen een coördinator aan. Als regionaal 
coördinator UiTPAS Kempen word je dé spilfiguur voor UiTPAS in onze regio, zijnde de bovenstaande 7 
gemeenten. Je verbetert de bestaande bovenlokale werking van UiTPAS Kempen samen met de lokale 
verantwoordelijken en je bent het aanspreekpunt voor onze regio. Mogelijke uitbreidingen volg je van A tot Z op: 
van toelichtingen voor geïnteresseerde gemeenten tot het opstellen van een projectplanning, begeleiding bij de 
effectieve uitrol en ondersteuning van de lokale besturen. 
 
JE TAKEN 
 
Algemeen 
 
● Je ondersteunt de lokale UiTPAS-werkingen en medewerkers.  
● Je bent de spilfiguur voor het bovenlokale luik van UiTPAS Kempen. 
● Je werkt als medewerker van Welzijnszorg Kempen voor UiTPAS Kempen en rapporteert aan de stuurgroep 

van UiTPAS Kempen, bestaande uit de beleidsverantwoordelijken van de betrokken gemeenten. Je wordt 
aangestuurd door de ambtelijke trekkersgroep en de dagelijkse opvolging gebeurt door de cultuurcoördinatie 
van de stad Turnhout.  

● Je bent de trekker van de verschillende werkgroepen binnen UiTPAS Kempen (ambtelijk en beleidsmatig).   
● Je bent contactpersoon voor publiq en regionale partners.  
● Je onderhoudt contacten met de andere UiTPAS regio’s. 
● Je organiseert overleg over de uitrol van UiTPAS in de regio en informeert de deelnemende en de 

geïnteresseerde gemeenten. 
● Je gaat actief op zoek naar aanvullende middelen door het schrijven van subsidiedossiers. 
 
Concreet betekent dit:  
● Je bent verantwoordelijk voor de bovenlokale UiTPAS werking. Je informeert en inspireert de lokale besturen 

en stuurt hen aan rond verschillende thema’s (communicatie, welkom- en omruilvoordelen, good 
practices,…). 

● Je zoekt opportuniteiten om UiTPAS onder de aandacht te brengen en te houden. Je zorgt dan ook voor een 
passende communicatie via de aangewezen communicatiekanalen 

● Je ondersteunt deelnemende gemeenten en UiTPASpartners om een optimale communicatie van hun 
aanbod te verwezenlijken naar alle doelgroepen. 

● Je gaat actief op zoek naar nieuwe regionale UiTPASpartners en je stimuleert de partners op het lokale vlak 
dit ook te doen.  

● Je verzekert de gedragenheid van het kansenverhaal bij de aanbieders. 



● Je bedenkt aangepaste en toegankelijke strategieën op maat om mensen in armoede optimaal toe te leiden 
naar het vrijetijds-/cultuuraanbod (leesbaarheid, tools, …). 

● Je bedenkt aangepaste en toegankelijke strategieën om UiTPAS aantrekkelijk te maken voor iedereen en 
het gebruik van UiTPAS door niet-MIA’s te vergroten. 

● Je bedenkt en negotieert welkomst- en omruilvoordelen en coacht stakeholders in het aanbieden van 
voordelen aan alle doelgroepen. Je zet hierbij maximaal in op vrijetijdsdeelname. 

● Je werkt op ieders maat de voordelen en UiTPASacties uit. 
● Je stemt deze voordelen en acties binnen de regio op elkaar af. 
● Je organiseert opleidingen rond het werken met UiTPASgerelateerde items (gsm’s, UiTdatabank,...). 
● Je trekt, volgt op en bewaakt de processen en de werkgroepen met betrekking tot de UiTPAS Kempen. 
 
JE TALENTEN 
● Je staat graag tussen de mensen en werkt graag samen. Je zet alles op alles om iedereen het nodige 

respect, de juiste zorg en eerlijke rechten te geven. 
● Je bent organisatorisch en planmatig sterk.  
● Je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug in het eigen team.  
● Je bent in staat zowel op conceptueel niveau te denken als de praktische uitwerking van de initiatieven en 

producten voor jouw rekening te nemen. 
● Je ziet opportuniteiten. 
● Je bent een netwerker en verbinder. Als creatieve teamspeler draag je klantgerichtheid hoog in het vaandel.  
● Je bent een vlotte en enthousiaste communicator. 
● Je bent bereid buiten de kantooruren te werken. 
● Verder ben je klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en 

betrouwbaar. 
 
DIPLOMAVOORWAARDEN 
● Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit 

semester je diploma.  
 
ONS AANBOD 
● Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur op niveau B (B1-B2-B3). Je minimumloon voor deze 

functie bedraagt 2.509,94 euro bruto. Je kunt relevante werkervaring meenemen onder bepaalde 
voorwaarden. Als je daarover meer informatie wilt, kun je contact opnemen via het mailadres 
wzk.vacatures@iok.be . 

● Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, 
hospitalisatieverzekering, glijdende werktijd. 

● Plaats van tewerkstelling: uitvalsbasis is Bibliotheek & Archief Turnhout, team Cultuur, Warandestraat 42, 
2300 Turnhout.. 

 
SELECTIEPROCEDURE 
● Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren, krijg je een uitnodiging voor de 

selectieprocedure. 
● De procedure bestaat uit twee proeven: een eerste proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en 

een tweede proef die bestaat uit een competentiegericht interview. 
● De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen. 
 
INTERESSE? 
Een meer uitgebreide omschrijving van de vacature, de functie en de functievereisten kan je terugvinden op de 
website www.welzijnszorgkempen.be 
De kandidaturen kunnen samen met het curriculum vitae én een kopie van het diploma schriftelijk of via e-mail 
gericht worden aan de voorzitter van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel of 
wzk.vacatures@iok.be en dient uiterlijk op 15 oktober 2021  (postdatum) in zijn bezit te zijn. 
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