
DVV WESTHOEK – Maatschappelijk werker Dorpsdienst Nestor Plus 1 

 

 

VACATURE 
MAATSCHAPPELIJK WERKER – DORPSDIENST NESTOR PLUS 

15 JANUARI 2020                      

 

Als maatschappelijk werker ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de 

werking van de dorpsdienst Nestor Plus, een intergemeentelijke samenwerking 

tussen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Via een netwerk van vrijwilligers 

worden aanvullende dienstverleningen geboden aan senioren en andere 

personen met zorgvraag. Dit aanvullende dienstverleningsaanbod bestaat bv. uit 

vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjes,…  Je verzekert dus de 

dienstverleningen van de dorpsdienst Nestor Plus door vrijwilligers in te 

schakelen die bejaarden, mindervaliden, chronisch zieken en zorgbehoevenden 

in de landelijke gebieden ondersteunen. 

 

Als maatschappelijk werker wordt je aangeworven binnen de Dienstverlenende 

Vereniging Westhoek (DVV Westhoek). Dit is een samenwerkingsverband van 17 

gemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en heeft als doel zo veel 

mogelijk drager te zijn van bestaande en nieuwe intergemeentelijke 

samenwerking.  Doordat deze vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid 

beschikt kan ze zelf projecten ontwikkelen en optreden als werkgever voor 

gedeelde tewerkstelling van specifieke intergemeentelijke medewerkers.  

 
1 Functiebeschrijving 
 

In bijlage: de functiebeschrijving maatschappelijk werker dorpsdienst Nestor Plus. 

Plaats van tewerkstelling: bij de drie lokale besturen Alveringem, Lo-Reninge en 

Vleteren.   

 

2 Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 
 

▪ Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma Maatschappelijk Werk. 

▪ Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen. 

 

3 Ons aanbod 
 

▪ Een voltijdse functie via contract onbepaalde duur, met een loonniveau volgens 

de graad IB van het personeelsstatuut van de DVV Westhoek en rekening houdend 

met je werkervaring. 

▪ Verschillende extralegale voordelen zoals eindejaarspremie, maaltijdcheques, 

pensioenplan, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in de 

kosten van het openbaar woon-werkverkeer. 
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▪ Je komt terecht in een aangename werksfeer. 

 

4 De aanwervingsprocedure 
 

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient 

te zijn.  

▪ Voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. 

▪ Schriftelijke selectieproef 
▪ Mondeling gesprek met een jury. 

 

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van 

de DVV Westhoek één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur en in 

functie van het diploma in de graad IB overeenkomstig het administratief en 

geldelijk statuut van Dienstverlenende Vereniging Westhoek. De gewenste 

aanvangsdatum waarop de geselecteerde kandidaat start is 01/04/2020. 

 

De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve.  

 

5 Kandidaatstelling 
 

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op 16 

februari 2020 en worden per post of e-mail gericht aan: 

 

Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

T.a.v. Dieter Hoet 

Algemeen coördinator 

 

Woumenweg 100 

8600 Diksmuide 

 

of dieter.hoet@dvvwesthoek.be 

 

 

Je ontvangt feedback over je deelname na het afsluiten van de periode voor 

kandidaatstelling.  
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