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ÉÉrue EMAAKT

oRGANoGRAM vooR GEMEENTE EN ocMW

gemeente als van het OCMW.

Algemeen directeur
Financieel directeur

financiële dienst

beleidsadviseurs

cluster ORGANISATIE EN PERSONEEL

onthaal secretariaat aankoop

ICT personeel communicatie archief

cluster RUIMTE

cluster MENS
burger
burgerzaken

vrije tijd

jeugd
cultuur
toerisme

educatie

ruimtelijke

ontwikkeling infrastructuur

De Schakel

omgeving(RO+milieu)

administratie

De Sleutelbloem

mobiliteit

projecten

Klavertje 3

integrale veiligheid

patrimonium

erfgoed

landbouw

wegen

sport

lokale economie

gebouwen

evenenmentenloket

duurzame ontwikkeling

groen & leefomgev

bibliotheek

GIS

groendienst

toezicht zalen

handhaving

leefomgeving

consulent onderwijs

ALGEMEEN BELEID & FINANCIËLE DIENST (SEMEENIC & OCMW}

Financieel directeur

Algemeen directeur

Iid MAT

Iid MAT

Financiële dienst

beleidsadviseurs

1 beleidsadviseur(Ata-A3a) - lid MAT
na
1 coórdinator financiën (A1a-A3a)

0.9 consulent boekhoudine(81-3)
3,80 adm mw (C1-3)

1 beleidsadviseur (A1a-A3a) - lid MAT

CLUSTER ORGANISATIE EN

EEL

Ípemeente & OCMWI

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

coórdinator organisatie & personeel
cl uste rve ra

ntwoo rde

I

ij

ke
1VE coórdinator organisatie &
personeel (A a-A b)- lid MAT

Secretariaat

2 adm mw(C1-3)

communicatie

informatie

aankoop
1 consulent aankoop
(81_3)

1 expert informatie(A1aA3a)

0.8 adm mw(Cl--3)

l

expert ICT(A1a-A3a)

3 consulent ICT(8L-3)

onthaal

personeel

2 consulent communicatie

(81-3)

1

1,5 adm mw (C1-3)

5 consulent personeel(81-3)
5 adm mw(C1-3)

verantwoordelijke
onthaal (C4-5)

2.5 adm

(c1-3)

CLUSTER MENS (gemeente)
(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

cl

uste rve ra ntwoo rde
L VE

I

ij

ke

coórdinator Vrije tijd (Ala-A3a) - lid MAT

e

vrije tijd

bu rge rza ke n

ucatie

valt hiërarchisch rechtstreeks onder alg.directeur

1 coórdinator bibliotheek(Ala-A3a)

1 coórdinator burgerzaken (A1a-A3a)

5.3 adm mw (C1-3)
vera

Sleutelbloem

2 consulent jeugd(B1-3)

GBS De

2 consulent cultuur(Bt-3)

GBS De Schakel

2 consu lent sport(81-3)

GBS

2 techn.assistent/sporthalmw (D1-3)

dr gesubsidieerd onderwijzend personeel

Klavertje

3

bibliotheek(81-3)
0.5 filiaalhouder St.Lenaarts(81-3)

0.5 adm mw

O

0.75 expert erfgoed(A1a-A3a)
1.5 adm mw (C1-3)

l- consulent publieks- en projectwerking

0.7 consulent toerisme(81-3)

deeltijds kunstonderwijs:

1 consulent onderwijs(B1-3)

IKO-afdeling Hoogstraten

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

Academie Woord en Muziek afdeling Merksem

1,89 arbeider GClbode (D1-3)

valt buiten de hiërarchie van de geïntegreerde
organogram

( filliaalhnrrdor Qt lnhÍR1-?l
eet

v.!,vvlY-

v,

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 ontwikkeling (eemeente)

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

cl

ustervera ntwoordel ijke/coórd i nator

ruimtelijke ontwikkeling
1 VE

coórdinator ruimtelijke

ontwikkeling (A1a-A3a)- lid MAT

omgevrng

mobiliteit
1 expert mobiliteit

1 omgevingsambt.(A1a-A3a)

5 cons. omgeving (81-3)
3 adm mw (C1-3)

(ALa-A3a)

integrale
veiligheid

1 cons.integrale veilig-

heid (81-3)

landbouw

L cons.landbouw &
economie(81-3)

duurzame
ontwikkeling

L consulent duurzame
ontwikkeling (81-3)

0.5 adm mw(C1-3)

handhaving

1 consulent handhaving

l- consulent GIS(81-3)

(81-3)

0.5 adm mw(C1-3)

CLUSTER RUIMTE

deel infrastructuur (eemeente) - aansepast aprit2022

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

cl uste rve ra

nfrastructu

i

u

ntwoo

rd e I ij ke

r/coórd i nator i nfrastructu
1 VE

administratie

groen & leefomgeving

L

teamverantw. (84-5)

teamverantw.(84-5)

groen

bouwen
techn mw gebouwen c1-3

1 techn mw groen(C1-3)

6 vakman (D4-5)

12 techn assistent(D1-3)

9 techn assistent(D1-3)

5 arbeiders (E1-3)

6.5 arbeiders gebouwen(E1-3)

l

coórdinator infrastructuur (A1a-A3a)- lid MAT

1 projectverantw (84-5)

patrimonium

1

r

projecten

3 adm mw (C1-3)

l

u

techn mw-verantw

schoonmaak(C1-3)
18,19 arbei

leefomgeving
schoonmaa

E1-3
L

techn mw leefomgeving(C1-3)

4 techn assistent(D1-3)
wegen
1 techn mw wegen(C1-3)

8 techn assistent(D1-3)
4 arbeider (E1-3)

2 arbeiders (E1-3)

CLUSTER WELZIJN deel

I huis íeemeente & OCMW)

(aantallen uítgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

coórdinator sociaal huis
cl u ste rve ra

ntwoo rd e I ij ke
1 VE

coórdinator sociaal huis (A1a-A3a)

Iid MAT

Wonen/welzij

3,5 consulent wonen/welzijn (81-3)

n

Sociale dienst

onthaal

10,05 maatschappelijk assistent (B1-3)

l BOMA (81_-3)
l adm mw(C1-3)

1,5 adm mw (C1-3)

CLUSTER WELZUN

deel zors

(aantallen uitgedrukt in voltijds equivalenten (VE)

directeur zorg
1 VE directeu r zorg (A4a-A4b

lokale dienstencentra
2,3 consulent dienstencentrum Brecht,
Sint- Job en Sint-Lenaarts (81-3)
L adm mw (C1-3) afkomstig van
gem. burgerzaken

krne/ergolanÍmatie
2 kinesitherapeut (BV1-3)

keuken

zorg

2,8 hoofdverpleegkundige

{

BVS}

l

kok {C1€}

3 ergotherapeut (BV1-3)
1,3 animator (C1-3)

51,45 zorgpersoneel

a hulpkok (D1-3)

0,5 keukenhulp (E1-3)

onderhoud

l

meewerkend
veranturoordelijke
onderhoud {D4-5}

technische dienst
1 verantwoordeliJke
technische dienst {C1-3}

l

opnamedienst (81-3)

2 onthaal en adm mw

(c1.3)
1 assistent

9,8 arbeiders
schoonmaak

administratie

ïD (D1-3)

2 arbeiders TD (E1-3)

