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Stadsbestuur Veurne 

Functiebeschrijving 

 

Afdeling Welzijn en vrije tijd  

Dienst Sportdienst 

Functiebenaming Badmeester 

Niveau D1-3 

 

Datum functiebeschrijving 

 

20 juli 2011 

 

PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

 
 

 Rapporteert aan de beheerder van het zwembad, of bij diens afwezigheid aan de 
sportfunctionaris. 

Secretaris 

 

Afdeling welzijn en vrije tijd  

 

 

… 

 

Sportdienst 

sportfunctionaris  

beheerder zwembad  

badmeester 
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HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Staat in voor de veiligheid van de gebruiker van het stedelijk zwembad. 

FUNCTIE-INHOUD 

 T.a.v. de klanten van het zwembad 
 Past strikt de regels inzake veiligheid en gezondheid toe; 
 Geeft informatie door (o.a. openingsuren, initiatieven, bodemstand, veiligheid,...); 

 Werkt actief mee bij initiatieven ter bevordering van de zwemsport; 
 Zorgt mee voor de netheid van en de openbare gezondheid in het zwembad door een 

regelmatige controle van de apparatuur en de accommodatie en signaleert aan de beheerder 
schade of defecten; 

 Geeft aanmerkingen en suggesties van het publiek door aan de beheerder; 
 Geeft klachten door aan de beheerder; 
 Staat in voor een goed onthaal van de gebruikers van het zwembad en bezorgt hen door een 

actieve houding een veilig en ontspannen gevoel. 

 T.a.v. de beheerder 
 Vervangt beheerder bij verlof, dit in afspraak met hem en voor vitale taken; 
 Neemt actief deel aan het werkoverleg; 
 Formuleert suggesties voor een economischer exploitatie van het zwembad; 
 Formuleert suggesties voor een attractiever maken van het zwembad; 
 Signaleert schade of defecten en van noodzakelijke aanvulling van producten en materiaal; 

 Volgt instructies op. 

 T.a.v. de medewerkers van de eigen dienst 
 Past stipt uurroosters en afspraken toe; 
 Geeft informatie door, nuttig voor de taakuitoefening en de coördinatie hiervan; 
 Maakt duidelijke afspraken in verband met de dienst; 
 Springt in voor alle opgelegde taken van de zwembadbeheerder en aanvullende taken in het 

zwembad: kassadienst, schoonmaak, onderhoud, watercontrole en -analyse. 

FUNCTIEPROFIEL 

 Kennis 
 Kent de werking van de gemeente. 
 Kent en gebruikt het extranet. 
 Kent de middelen om snel en adequaat informatie te vinden over de materies die tot het 

takenpakket van de dienst behoren. 

 Dossiers van de dienst zwembad; 
 E.H.B.O.;  
 Actuele veiligheidsvoorschriften in zwembaden en het juist gebruik van apparatuur en 

documenten. 
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 Competenties 

 
Kerncompetenties Integriteit - Geeft een eerlijke en correcte weergave 

van de feiten. 

- Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke 
of delicate informatie. 

- Is zich bewust van normen en waarden 
en handelt hier consequent naar. 

- Geeft aan wanneer verwacht gedrag 
buiten de eigen normen en de beroeps- 
of organisatienormen valt. 

- Houdt vast aan normen, ook wanneer 
dit voor zichzelf niet de meest gunstige 
keuze is. 

 Klantgerichtheid - Toont begrip voor de wensen en de 
belangen van een klant. 

- Geeft een duidelijk beeld van de 
wederzijdse verwachtingen. 

- Vraagt door, overtuigt zich van de 
bedoeling van een vraag. 

- Maakt duidelijke afspraken en zorgt 
voor follow up. 

- Aanvaardt verantwoordelijkheid voor 
geleverde diensten en met name voor 
gemaakte fouten. 

- Reageert op klacht met prompt herstel, 
zonder defensief gedrag. 

 Inlevingsvermogen - Toont aandacht voor behoeften van de 
andere(n).  

- Geeft de andere(n) ruimte om een 
mening naar voor te brengen. 

- Past zijn/haar gedrag aan dat van de 
andere(n) aan. 

- Toont begrip voor andere meningen en 
omgangsvormen. 

- Toont erkenning en respect voor de 
andere(n). 

 Flexibiliteit - Objectiveert, toont, afstand te kunnen 
nemen van emotionele situatie. 

- Gebruikt verhelderende voorbeelden. 

- Wisselt tijdens het gesprek van 
informeren naar vragen, van inhoud 
naar procedure. 

- Verandert onder tijdsdruk of als het 
beoogde effect niet bereikt wordt op 
praktische wijze van aanpak. 

- Verandert van gedragslijn bij 
weerstand. 

- Toont bereidheid te leren en mee te 
groeien met veranderingen. 

 Resultaatgericht 
werken 

- Spreekt zichzelf en anderen tijdig en 
regelmatig aan op het nakomen van 

afspraken en het behalen van doelen.  

- Gebruikt de beschikbare middelen. 

- Zoekt naar de meest optimale 
werkmethoden. 

- Grijpt in wanneer resultaten niet 
voldoen. 

- Is vasthoudend en weet doelen te 
realiseren ondanks tegenslag of kritiek. 

 Kwaliteitsvol werken - Is proactief bij mogelijke problemen in 
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een complexe omgeving en stelt 
alternatieve oplossingen voor. 

- Evalueert het eigen gedrag/werk in het 
licht van kwaliteitsnormen. 

- Stuurt bij als de kwaliteit niet goed is.  

- Voorkomt dat er fouten worden 
gemaakt. 

 Inzet - Toont enthousiasme en bereidheid. 

- Ziet kansen in plaats van problemen. 

- Doet iets om lacunes in kennis en 
vaardigheden aan te vullen. 

- Heeft bewezen, aan het eigen 
functioneren hoge eisen te stellen en 
daaraan te voldoen. 

- Participeert actie en stelt verbetering 
voor. 

Functiegerichte competenties Veilig werken - Respecteert procedures en 
veiligheidsvoorschriften. 

- Gebruikt persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste 
manier. 

- Heeft oog voor de veiligheid van 
anderen. 

- Signaleert onveilige situaties. 

- Gebruikt machines op een veilige 
manier en enkel waarvoor ze bestemd 
zijn. 

 Probleemoplossend 
werken 

- Signaleert problemen op tijd. 

- Onderzoekt het probleem vanuit 
verschillende invalshoeken en zoekt 
naar verbanden. 

- Kan tot synthese/beoordeling komen. 

- Betrekt de juiste mensen of instanties 
bij het probleem. 

- Formuleert praktische en haalbare 
oplossingen. 

 Zelfstandig werken - Kan met de nodige instructies aan de 
slag. 

- Is stipt in het nakomen van afspraken. 

- Kan werken zonder externe controle.  

- Stuurt bij als er fouten optreden. 

- Werkt taken volledig en tijdig af. 

 Mondeling 
communiceren 

- Formuleert helder en duidelijk. 

- Spreekt in begrijpelijke taal. 

- Kiest zorgvuldig de juiste woorden. 

- Pauzeert, let op reacties van 
toehoorder(s). 

- Lichaamstaal en gebaren zijn effectief 
en correct. 

- Brengt de bedoeling van de boodschap 
goed over. 

- Toetst of de boodschap goed, correct 
en volledig is overgekomen. 

 Stressbestendigheid - Blijft resultaat- en kwaliteitsgericht 
werken onder tijdsdruk of in moeilijke 
omstandigheden. 

- Blijft bij een veelheid aan opdrachten 
op hetzelfde moment steeds 
gestructureerd werken. 

- Signaleert tijdig overmatige 
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werkbelasting.  

- Blijft kalm en objectief in gespannen 
situaties. 

- Kan de rust behouden bi zichzelf en bij 
de groep. 

 Initiatief - Vraagt uit zichzelf nadere informatie. 

- Reageert meer proactief dan reactief. 

- Onderneemt ongevraagd actie om de 
voortgang te versnellen. 

- Komt uit eigen beweging met idee of 
oplossing. 

- Start zelf een nieuwe taak op als het 
werk klaar is of vraagt naar een nieuwe 
opdracht. 

- Is actief in woord en gedrag. 

 Samenwerken  - Overlegt en maakt afspraken om tot 
een gezamenlijk resultaat te komen. 

- Leeft afspraken met leidinggevenden en 

collega’s na.  

- Stelt zich positief op, brengt energie en 
dynamiek in de groep. 

- Zoekt mee naar oplossingen bij 
conflicten. 

- Gaat respectvol om met andere(n) en 
toont waardering voor ieders eigenheid.  

 

 

DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE 

AANWERVINGSVOORWAARDEN1 

 
Art. 5. §1. Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten:  
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze sollici-

teren. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een on-
gunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.  
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten.  

3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit voorafgaand 
gezondheidsonderzoek is enkel vereist voor het begeven van functies bij de dienst welzijnszaken 
en jeugd, de buitenschoolse kinderopvang, in de gemeentelijke onderwijsinstellingen en in de 
technische dienst, voor zover deze laatste het regelmatig werken met machines of verrich-ten van 
zwaar werk met zich brengen.  

De medische geschiktheid moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 
28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve 
tewerkstelling bij de gemeente.  
De kandidaat kan op eigen kosten tegen een ongunstig resultaat van het gezondheidsonderzoek 
beroep aantekenen bij een erkend arbeidsgeneesheer naar eigen keuze. Deze stelt in overleg met 
de arts een definitief verslag over de gezondheidstoestand van de kandidaat op. Als de betwisting 
tussen de erkend arbeidsgeneesheer en de arts blijft bestaan na de overlegprocedure, dan moet de 

meest gerede partij het scheidsrechterlijk geding aanvragen, waarbij de behandelende geneesheer 

en de erkend arbeidsgeneesheer in gemeenschappelijk overleg een derde geneesheer aanduiden, 
wiens uitspraak bindend is voor alle partijen. De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de 
verliezende partij, dit is de kandidaat of het bestuur.  
 
§2. De volgende statutaire functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de functiebeschrij-
ving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het open-

                                           
1 Volgens de rechtspositieregeling voor administratief en technisch personeel – gecoördineerde versie 28 

augustus 2017 
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baar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescherming van de belan-

gen van het gemeentebestuur:  
- de gemeentesecretaris ;  

- de financieel beheerder ;  

- de boekhouder ;  

- de ICT-deskundige ;  

- de beleidsmedewerker leefomgeving - stedenbouwkundig ambtenaar ;  

- de milieuambtenaar ;  

- de stadswacht ;  

- GAS-ambtenaar; [gemeenteraad 28 november 2016]  

- het personeelslid dat wordt aangewezen als ambtenaar noodplanning.  
 
Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van een van de volgende 
landen: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, 
Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Ver-

enigd Koninkrijk, Zweden of de Zwitserse Bondsstaat.  
 
§3. [Contractuele functies, waarvoor op grond van de functie-inhoud de Belgische nationaliteit niet 

vereist is, zijn toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en 
die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt als dusdanig toegang hebben.] [gemeenteraad 22 juni 2009]  

 

Art. 6. §1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:  
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  

2° slagen voor de selectieprocedure.  
 
§2. Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor se-
lectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen 
die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt.  
 
In afwijking van §1, 2°, kan een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige 

selectieprocedure, die niet ouder is dan drie jaar, voor een functie in dezelfde graad als de vacante 
functie, gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden van de deelname aan de nieuwe selectie, als hij 
daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd. Voor de nieuwe selectie gelden in dat geval de 
resultaten die de kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende proeven.  

 
De kandidaat vraagt de vrijstelling aan. De aanstellende overheid beslist over de vrijstelling en 

deelt ze schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de selectiecommissie. 
 
 (…) 
 

 

DIPLOMAVOORWAARDEN 

Je bent in het bezit van een hoger reddersbrevet zwembad + geldig bijscholingsattest. 

 

SELECTIEPROCEDURE: 
 
Voor functies van niveau D bestaat de selectieprocedure uit een praktische en een mondelinge 

proef. Voor elk onderdeel dien je minstens 50% te behalen. In totaal moet je minstens 60% 
behalen om te slagen voor de procedure. 
 

 
WERVINGSRESERVE 
 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 3 jaar. 
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UURROOSTER 
 
Voor de tewerkstellingsbreuk en het uurrooster: contacteer de personeelsdienst op 058/ 33 55 15. 
 
 

MEEREKENBARE ANCIËNNITEIT EN VERLONING 

Welke anciënniteit wordt meegeteld? 
 

- Dienstjaren gepresteerd bij een overheid (ongeacht de uitgeoefende functie). 

- Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. 
  

Hoeveel zal ik verdienen?  
 
Indien voltijds (38u/week) 

 
Bruto maandloon (zonder meerekenbare anciënniteit): 1.891,81€ bruto  

Wordt na 4 jaar, met gunstige evaluatie 2.133,63€ bruto 
 
Indien deeltijds: pro rata de tewerkstellingsbreuk. 
 
Voor meer info: contacteer de personeelsdienst op 058/33 55 15 

 
 
 

De personeelsdienst maakt op jouw vraag een loonsimulatie op.  
 
Mail naar personeelsdienst@veurne.be of bel op 058/33 55 15 met volgende informatie: 
- gezinstoestand (alleenstaande, kinderen ten laste…) 

- indien je al werkte voor een overheid: huidige anciënniteit 

 

 

WIJ BIEDEN: 

Maaltijdcheques van 6€/gewerkte dag. 

Gratis hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen 

voordelig tarief. 

Fietsvergoeding van 0,15€/kilometer. 

Gunstige verlofregeling. 

Een evenwichtige work-life balans. 

 
 

EXAMENPLANNING 
 

 
1. Praktisch gedeelte: maandag 9 september 2019 vanaf 9u in het zwembad, Sint-

Denisplaats 15, 8630 Veurne.  
 

2. Mondeling gedeelte : maandag 16 september 2019  vanaf 14.30 uur in het 

vergaderlokaal administratie OCMW, Kaaiplaats 2, 8630 Veurne. 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:personeelsdienst@veurne.be
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HOE SOLLICITEREN: 
 
Ga naar www.veurne.be/vacatures en dien je kandidatuur elektronisch in. Volgende documenten 
zijn noodzakelijk om je kandidatuur geldig te maken (digitaal toevoegen): 
 

 sollicitatiebrief 
 CV 
 uittreksel uit het strafregister (model 2) 
 diploma hoger redder  
 geldig bijscholingsattest hoger redder 

 
 Deze documenten kunnen ook ingediend worden: 

 via gewone post aan het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor ‘de 
Seylsteen’, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne 

 of  afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor tegen ontvangstbewijs 
 of via personeelsdienst@veurne.be (je krijgt een ontvangstbevestiging). 

 

 

 
 

Kandidaturen indienen ten laatste op 27 augustus 2019. 

 
 
 

 
 

Voor alle vragen over functie-inhoud, anciënniteit, verloning, uurrooster… 

contacteer de personeelsdienst op 058/33 55 15 of via 

personeelsdienst@veurne.be 

 
Wij helpen u graag verder! 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

http://www.veurne.be/vacatures
mailto:personeelsdienst@veurne.be

