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FUNCTIEPROFIEL 

 
Functie: Coördinator SAAME  

 
 
A. Functiebeschrijving 

 
 
1. Situering en doel van de functie 

 
Situering  
 
SAAME is ontstaan vanuit het idee dat je samen verder geraakt dan alleen. IGL is door de jaren heen blijven 
groeien en bloeien en richtte in 2021 de netwerkorganisatie SAAME op. SAAME verbindt gespecialiseerde 
netwerkpartners, die elk op een eigen manier een meerwaarde creëren voor kwetsbare burgers op het vlak van 
leven, wonen of werken. Met deze samenwerking kijkt IGL voorbij de grenzen van zijn eigen expertise en brengt 
organisaties met aanvullende kennis en kunde samen om zo voor een breder doelpubliek de beste oplossingen 
te vinden.  
Samen werken we aan één doel: een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en het woon- en werkgeluk 
van kwetsbare mensen binnen onze samenleving én van de mensen rond hen. In het SAAME-netwerk bieden 
we toekomstperspectief aan onze doelgroep. Iedere partner is daarin een sterke gids en begeleider. 
  
Doel 
 
Hij/zij heeft een kaderfunctie en is verantwoordelijk en expertisevol in de coördinatie van de 
netwerkorganisatie SAAME. Je handelt op operationeel en tactisch niveau waarbij het kunnen creëren van 
nieuwe verbindingen, samenwerkingen en dossiers noodzakelijk is. Met je kennis van het bestuurslandschap, 
je rapportering skills en opvolgings/oplossingsvaardigheden als organisator, ben jij het gezicht van deze tak 
binnen onze organisatie. Je bent communicatief sterk in het verbinden van de vragen aan SAAME. Je kan 
autonoom werken en complexe dossiers behandelen, maar je beschikt over een natuurlijk talent om samen te 
werken met onze kernproceshouders, vennoten en netwerkpartners. Vanuit een extern gericht luik ben je 
operationeel aanspreekpunt voor de operationele diensten en medewerkers in werk en welzijn van het lokaal 
openbaar bestuur. Je begeeft je actief en frequent op de werkvloer van de lokale openbare besturen. We 
streven naar nabijheid, aanwezigheid, en gedeeld partnerschap. Je verwerft goed inzicht in elk lokaal bestuur 
waar je mee samenwerkt en het domein van werk en welzijn om als verbinder relatie op te bouwen met andere 
organisaties. 

 
2. Plaats in de organisatie 

 

• Algemene directie IGL zijn je leidinggevenden. 

• Je werkt samen met je collega’s van IGL en directie van de kernprocessen 

• Je wordt ondersteund en gecoacht door HR IGL  
 

3. Kwalificatievereisten 
 

• Minimum diploma van gegradueerde of bachelor 

• Relevante kennis/ervaring op vlak van bestuurskunde of overheidsmanagement is een meerwaarde 
 

4. Resultaatgebieden en taken. 
 

1. Filteren en coördineren van complexe vraagstellingen binnen SAAME 

• Aanspreekpunten zijn voor vennoten en netwerkpartner 

• Beheer van vragen  
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• Organiseren van dienstverlening richting vennoten en netwerkpartners 

• Samenwerken met aanspreekpunten binnen de kernprocessen  
  

2. Op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier uitbreiden van netwerkpartners en totaaloplossingen IGL  

• Vanuit een brede omgevingsanalyse essentiële input geven voor de strategische visie in een 
bepaalde functionele discipline. 

• Expertise en kennis binnen en buiten de organisatie tot een hoger niveau brengen. 

• Nieuwe netwerkpartners aanreiken 

• Een goede relatie opbouwen met andere oplossers en dit vanuit het perspectief 
doorverwijzing. 

  
3. Opbouwen van een duurzame relatie met vennoten  

• Uitbouwen, onderhouden en inzetten van een effectief netwerk van bestaande en nieuwe 
klantenrelaties, business partners, concurrenten, vakverenigingen die de belangen van de 
organisatie ten goede komen. 
  

4.Optreden als aanspreekpunt en functioneel expert binnen de werking van SAAME en bredere IGL. 

• Inzicht in bestaand aanbod en netwerken   
• Ontwikkelen, aanleveren en/of presenteren van accurate en op maat gemaakte rapporten of 

syntheses met betrekking tot SAAME 

• Ondersteunen van processen die bijdragen tot uitbouw van SAAME en IGL  

• Adviseren en ondersteunen van collega’s in functie van verbeteringen op vlak van netwerking 
en dienstverlening binnen IGL   

5.Verantwoordelijk voor het samenhangend presteren van netwerkorganisatie SAAME   
• Vanuit een zeer brede of diepe functionele expertise een vraagstelling in een businesscontext 

situeren en hiervoor gepast advies verlenen. 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van netwerkorganisatie SAAME. 
  

 
B. Competenties 

 
 
1. Functiespecifieke gedragscompetenties 
 

• Overtuigingskracht (tactisch) 
Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren. 

 

• Plannen en organiseren (operationeel) 
Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te 
verwezenlijken. 

 

• Probleemanalyse: (tactisch) 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte manier op zoek gaan naar bijkomende, 
relevante gegevens. 
 

• Initiatief (tactisch) 
Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten. 

 

• Omgevingsbewustzijn (tactisch) 
Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends 
en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie. 
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• Netwerken (operationeel) 
Ontwikkelen en verstevigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om 
informatie, steun en medewerking te verkrijgen. 

 

• Visie (tactisch) 
De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand 
kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

 
2. (Vak)technische competenties 
 

• Bedrijfstactiek  

• Bestuurswetenschappen  

• Een goede pen  
 
C. Aanbod 

 
 

• Je komt terecht in een hechte organisatie met een uitdagende en inspirerende werksfeer waar 
professionalisme en werkgeluk (autonomie, focus op talenten en verbondenheid) hand in hand gaan. 

• Een voltijds contract voor onbepaalde duur. 

• Verloning volgens barema 10 (K5 – onderdirecteur) van het VAPH   

• Overname van relevante anciënniteit 

• Aantrekkelijke verlofregeling 

• Verzekering gezondheidszorgen, maaltijdscheques en tweede pensioenpijler  

• Mogelijkheid tot fietsvergoeding en tussenkomst kosten openbaar vervoer 
 
D. Kandidatuurstelling 

 
 
Je kan je kandidatuur indienen door uiterlijk op 9 oktober 2022 een motivatiebrief en een cv te sturen naar Bert 

Was, HR: bert.was@terheide.be. 

 
E. Contact 

 
 

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Elke Gilissen, teamcoach HR IGL, op het 

telefoonnummer 089/32 39 30 of via e-mail: elke.gilissen@terheide.be. 


