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Lokaal Bestuur Hulshout (NIS: 13016) 

Voor de ramingen van de personeelskosten is er gestart van de huidige bezetting in 2019. Er 

werd een planning opgemaakt om op een haalbare manier te komen tot het nieuwe 

organogram, met extra personeelsleden. 

Onderstaand kan u eerst het nieuwe goedgekeurde organogram terugvinden.  

Daarna vind u per jaar een overzicht van de bijkomende wervingen en eventuele 

opwaarderingen. In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met pensioneringen, omdat 

deze datums niet zeker zijn. Mogelijk zorgt dit ook nog voor extra aanwervingen tijdens de 

jaren, deze personeelsbudgetten zijn echter steeds behouden en blijven dus gewoon 

voorzien in het hele meerjarenplan. 

In het komende meerjarenplan zijn er relatief veel mensen die de pensioengerechtigde 

leeftijd bereiken, vooral in de technische onderhoudsploeg van gemeente en OCMW 

(poetsploeg van de gebouwen en infrastructuur). 
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Vanaf 2020 nieuwe wervingen / bevorderingen: 

 1 VTE   A1-A3 Afdelingscoördinator Wonen & werken  examens in november 2019 

 1 VTE    B4-B5 Beleidscoördinator Burger & Welzijn  examens in november 2019 

 1 VTE    B4-B5 Beleidscoördinator Vrije Tijd    examens in november 2019 

 1 VTE    B1-B3 Deskundige omgeving – project 

 1 VTE    B1-B3 Deskundige ICT & GIS 

 1 VTE     C4-C5 Dienstverantwoordelijke burgerzaken 

 1 VTE of 2 x 0,5VTE C1-C3 Administratief medewerker vrije tijd 

 0,5 VTE  C1-C3 Administratief medewerker burgerzaken 

 0,5 VTE  C1-C3 Administratief medewerker financiële dienst 

 1 VTE   D4 Technisch expert groen en proper (einde 2020) 

 2 VTE   D1-D3 Technisch assistent (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 

In de loop van 2020 herverdeling taken (cfr. nieuwe functieomschrijvingen): 

 Vrije tijd & evenementenloket 

 Sport en jeugd 

 Zorgcoördinator 

 Deskundige aankopen en overheidsopdrachten 

 Beleidscoördinatie 

 Preventie en veiligheid 

 Taken loket Wonen & werken 
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Vanaf 2021 nieuwe wervingen / bevorderingen: 

 2 VTE   D1-D3 Technisch assistent (opwaardering van E- naar D-niveau) 

Er zal een nieuw toekomstscenario worden uitgewerkt voor de thuiszorgdienst ‘Hulp aan huis’. Dit naar aanleiding van verschillende 

mogelijkheden qua optimalisering van de functie zorgcoördinator (uitbreiding mogelijkheden contacten met andere zorgverstrekkers en grotere 

doelgroep aantrekken en verder helpen, de opportuniteiten voor onze cliënten in het privé-circuit van hulp aan huis en de mogelijkheden om ons 

eigen personeel te heroriënteren binnen het bestuur door de vele pensioneringen binnen het onderhoudspersoneel. 

Dit zal geleidelijk aan uitgerold worden, is er geen budget meer voorzien voor personeel binnen de dienst ‘Hulp aan huis’, maar zijn deze 

geheroriënteerd naar andere functies binnen het bestuur zodat er zeker geen ontslagen vallen. 

Vanaf 2022 nieuwe wervingen / bevorderingen: 

 3 VTE   D1-D3 Begeleider kinderopvang (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 1 VTE   D1-D3 Technisch assistent (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 

Vanaf eind 2023 nieuwe wervingen / bevorderingen: 

 1 VTE   D4 Technisch expert toezicht  (bevordering) (indien deze aanwerving vervalt de functie D1-D3  

technisch assistent) 

 1 VTE   D4 Technisch expert wegen en water 

 3 VTE   D1-D3 Technisch assistent (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 

Vanaf eind 2024 nieuwe wervingen / bevorderingen: 
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 1 VTE    C4-C5 Werkleider (bevordering) 

 4 VTE   D1-D3 Begeleider kinderopvang (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 3 VTE   D1-D3 Technisch assistent (opwaardering van E- naar D-niveau) 

 


