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ÉÉrue runAKT oRGANoGRAM vooR GEMEENTE EN ocMW

gemeente als van het OCMW.

Financieel directeur

financiële dienst

cluster ORGANISATIE EN PERSONEET

onthaal secretariaat aankoop ICT personeel communicatie archief

Algemeen directeur

beleidsadviseurs

jeugd De Schakel

cultuur De Sleutelbloem

toerisme Klavertje 3

erfgoed

sport

evenenmentenloket

bibliotheek

toezicht zalen

consulent onderwijs

orngeving(RO+milieu)

mobiliteit

integrale veiligheid

landbouw

lokale economie

duurzame ontwikkeling

Gls

handhaving

administratie

projêcten

patrimonium

wegen

gebouwen

groen & leefomgev

groendienst

leefomgeving

clustêÍ RUIMTE

ruimtelijkeontwikkeling infrastructuur

cluster WELZIJN

sociaal huis zorg

cluster MENS

edueatie

burgerzaken

burger vrije tijd

sociale dienst

welzijn

woonloket

onthaa{

WZC

LDC

GAW

Dro



ALGEMEEN BETEID & FINANCIËtE DIENST (FEMEENIC & OCMW)

Iid MAT

1 coórdinator financiën (A1a-A3a)

0.9 consulent boekhouding(81-3)

3,80 adm mw (C1-3)

Financieel directeur

Financièle dienst

Iid MAT

1 beleidsadviseur(A1a-A3a) - lid MAT

1 beleidsadviseur (A1a-A3a) - lid MAT

Algemeen directeur

beleidsadviseurs



CTUSTER ORGANISATIE EN PERSONEEL (gEMEENIE & OCMW)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

1 VE coórdinator organisatie &
personeel (Aaa-Aab)- lid MAT

coórdinator organisatie & personeel

clusterverantwoordelijke

Secretariaat
aankoop informatie

communicatie personeel onthaal

2 adm mw(C1-3) 1 consulent aankoop

{81_3)

1 expert informatie(A1a-
A3a)

0.8 adm mw(C1-3)

1 expert ICT(A1a-A3a)

1+ 2 consulent ICT{B1-3)

2 consulent communicatie

(81-3)

1,5 adm mw (CL-3)

3,5 consulent

1,5 adm mw(C1-3)

1-3)
2.5 adm (c1-3)



CTUSTER MENS (gemeente)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

1.5 adm mw {CL-3)

1VE coórdinator Vrije tijd (ALa-A3a) - lid MAT

1 coórdinator burgerzaken (A1a-A3a)

5.3 adm mw (c1-3)

2 consulent jeugd(81-3)

2 consulent cultuur(B1-3)

2 consulent sport(81-3)

2 techn.assistent/sporthalmw (D1.-3)

0.5 adm mw

0.75 expert erfgoed(A1a-A3a)

0.7 consulent toerisme(81-3)

1 consulent onderwijs(81-3)

1.,5 adm mw /evenementenloket(C1-3)

1,89 arbeider GC/bode {D1-3)

cl usterve ra ntwoordel ij ke

burgerzaken vrije tijd ucatie
valt hiërarchisch rechtstreeks onder alg.directeur

e
hoofdbibliotheek + 2 filialen

ee

GBS De Sleutelbloem

GBS De Schakel

GBS Klavertje 3

dr gesubsidieerd onderwijzend personeel

deeltrJds kunstonderwus:

IKO-afdeling Hoogstraten

Academie Woord en Muziek afdeling Merksem

valt buiten de hiërarchie van de geïntegreerde

organoaram

1 coórdinator bibliotheek(A1a-A3a)

L consulent publieks- en pro.jectwerking

bi bliothee k( B1-3)

0.5 filiaalhouder St.Lenaarts(BL-3)

0.5 filliaalhouder St.Job(81-3)

0.5 cons bib educatieve zaken (81-3)

0.5 cons bib collecties (81-3)

4,3 bibliotheekassistent(C1-3)

0.5 adm mw(C1-3)

0,5 collectieverzorg(st)er(D1-3)



CLUSTER RUIMTE deel ruimteliike ontwikkeline (eemeente)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

handhaving

1 VE coórdinator ruimtelijke
ontwikkeling (ALa-A3a)- lid MAT

landbouw
mobiliteitomgevrng duurzame

ontwikkeling
integrale
veiligheid

cl ustervera ntwoordelij ke/coórd i n ator
ruimtelijke ontwikkeling'

1 omgevingsambt.(A1a-A3a)

5 cons. omgeving (81-3)

3 adm mw (C1-3)

1 expert mobiliteit

(A1a-A3a)
1 cons.integrale veilig-

heid {81-3)

1 cons.landbouw &
economie(B1-3)

1 consulent duurzame
ontwikkeling (81.-3)

0.5 adm mw(C1-3)

1 consulent handhaving
(81-3)

1 consulent Gl5(81-3)

0.5 adm mw(C1-3)



CTUSTE R RU I MTE deel infrastructuur (gemee nte)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

1 teamveÍantw.(84-5)

1 techn mw groen(C1-3)

12 techn assistent(D1-3)

5 arbeiders (E1-3)

1 techn mw leefomgeving(C1-3)

4 techn assistent(01-3)

2 arbeiders (E1-3)

groen

leefomgeving

VE coórdinator infrastructuur (A1a-A3a)- lid MAT

L projectverantw (84-5)3 adm mw (C1-3)

1 teamverantw. (84-5)

1 techn mw gebouwen(C1-3)

15 techn assistent(D1-3)

6.5 arbeiders gebouwen(E3.-3)

1 techn mw-verantw schoonmaak(C1-
3)

18,19 arbeid(st)er schoonmaak(EJ.-3)

1 techn mw wegen(C1.-3)

8 techn assistent(D1-3)

4 arbeider {E1-3)

clusterverantwoordelijke

infrastructu u r/coórd i nator infrastructu ur

píojectenadministratie

groen & leefomgevingpatrimonium

gebouwen

wegen



CLUSTER WELZUN deelsociaal huis (eemeente & OCMW)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

1,8 + 1,7 consulent wonen/welzijn (B1-3)
10,05 maatschappelijk assistent (81-3)

1 BOMA {B1-3)

l adm mw(C1-3)

1,5 adm mw (C1-3)

1 VE coórdinator sociaal huis (A1a-A3a)

Iid MAT

coórdinator sociaal huis

cl uste rve ra ntwoorde I ij ke

Sociale dienst onthaa I



CLUSTER WELZUN deel zore (OCMW & eemeente)

{aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

1 VE directeur
directeur zoÍg

lokale dienstencentra kine/ergo/animatie zoíg keuken onderhoud technische dienst adÍninistratie

rErusr DrsLrr \or-J,

1 dienstencentrumleider St Job (81-3)

1 adm mw (C1-3) afkomstig van

2 klnesitherêpeut (BV1-3)

3 ergotherapeut {BV1-3)

1,3 animator (C1-3)
1 cons. reactivatie (BV1-BV2)

2,8 hootdverpleegkundige
(BVs)

5L,45 zorgpersoneel

1 kok (c1-3)

4 hulpkok (D1-3)

L meewerkend
vêrantwoordelijke
onderhoud (D4-5)

9,8 arbeiders
schoonmaak

1 verantwoordelijke
technische dienst (CL-3)

1 assistent TD (D1-3)

2 arbeiders TD (8L-3)

1 opnamedienst (81-3)

2 onthaal en adm mw
(c1-3)


