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Functieprofiel Coördinator Afdeling Communicatie Datum laatste wijziging: 2022-06 

1 Functiebeschrijving 

1.1 Algemene informatie 

Functietitel Coördinator  

Plaats in de organisatie Afdeling Communicatie 

Plaats van tewerkstelling Sensoa, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen 

Rapporteert aan Directeur 

Avondwerk Soms, voor het organiseren of bijwonen van een activiteit 

Weekendwerk Periodiek, afhankelijk van de activiteiten van de afdeling 

Mobiliteit Regelmatig werkgerelateerde verplaatsingen 

Lid van het managementteam Het overleg zorgt voor een optimale afstemming tussen  
de afdelingen én de doelstellingen van de organisatie.  
Het controleert en evalueert afspraken en werkwijzen bij Sensoa 

 

1.2 Kwalificatievereisten 

Je hebt minimaal een bachelor diploma in een communicatierichting, of gelijkwaardig door ervaring.  

Je hebt ervaring met leidinggeven. 

1.3 Algemeen doel van de functie 

Bijdragen aan de realisatie van het beleids- en het organisatieplan van Sensoa door leiding te geven aan de 

medewerkers van het Team Communicatie.  

1.4 Taken en deeltaken 

Taak 1: Coachen van en leidinggeven aan medewerkers van het Team Communicatie 

Doel: De medewerkers zijn ondersteund om hun taken en opdrachten adequaat te vervullen 

• Je coacht je medewerkers op maat en ziet toe op de uitvoering en voortgang van taken. Een goed en 

regelmatig contact met je medewerkers zorgt voor een goede werksfeer. Je betrekt en consulteert je 

medewerkers (en erkent zo hun expertise) bij het maken van plannen en oplossen van problemen. 

• Je geeft leiding op het moment dat het nodig is en treedt oplossingsgericht op bij conflicten. Je zet 

waar nodig krijtlijnen uit. In samenspraak met je teamleden zorg je voor een heldere en goed 

afgestemde taak- en rolverdeling. Als coördinator pas je je stijl van leidinggeven aan de medewerkers 

en de omstandigheden aan. 

• Je staat voor open communicatie, zowel met onze partners en doelgroepen als binnen de organisatie. 

Als leidinggevende geef je het goede voorbeeld: je communiceert respectvol en verwelkomt feedback en 

voorstellen. Je luistert aandachtig en maakt moeilijke thema’s bespreekbaar. 

• Medewerkers willen groeien en bijleren. Als coördinator ben je bezig met de loopbaan van je 

medewerkers. Je stimuleert de ontwikkeling van hun expertise (vorming, training en opleiding). 

• Je besteedt aandacht aan het psychosociaal welzijn van medewerkers: je bent aandachtig voor 

signalen van een psychosociaal probleem bij je medewerkers en reageert daar adequaat op. Als iemand 

bijvoorbeeld ziek is, hou je persoonlijk contact en zoek je mee naar eventuele oplossingen. Na 

afwezigheid van langere duur begeleid je de medewerker bij het hervatten van het werk. 

• Bij het werven van medewerkers zoek je met de verantwoordelijke personeelszaken de meest 

geschikte kandidaat.  

• Nieuwe medewerkers help je goed op weg tijdens hun inwerkingsperiode; ook medewerkers met 

ervaring begeleid je bij extra of nieuwe taken. 

• Je voert beoordelingsgesprekken met je medewerkers.  
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• Ook als iemand niet goed functioneert, ga je op zoek naar oplossingen. Zo nodig hou je een 

bijsturingsgesprek.  In het uiterste geval wordt overgegaan tot een ontslag. 

• Je ziet toe op het naleven van de afspraken, de vakantie- en compensatieregeling, de verantwoording 

van onkosten en op het nakomen van de afspraken met het Agentschap. 

 

Taak 2: Bijdragen aan een doeltreffende implementatie van het beleids- en organisatieplan 

Doel: De samenwerking tussen teams ondersteunen 

Doel: Bijdragen aan beslissingen over organisatie en strategie 

• Je stimuleert medewerkers om keuzes te maken die passen binnen het beleids- en organisatieplan. 

• Je zorgt voor een helder kader: vastleggen van kwaliteitsnormen, bewaken en evalueren van diensten, 
producten, processen en resultaten die door de afdeling worden gerealiseerd. 

• Je houdt rekening met de gevolgen van beslissingen voor andere afdelingen en de organisatie.  

• In samenspraak met de directeur, vertegenwoordig je Sensoa bij strategisch belangrijke gesprekken 

• Je formuleert proactief voorstellen over de werking van het team. In overleg met de collega’s en  
de directeur rol je nieuwe afspraken, een nieuwe strategie of een inhoudelijke vernieuwing binnen een 
team uit. 

• Je draagt bij aan een efficiënte interne communicatie. 

 

 
Taak 3: Bijdragen aan een realistische jaarplanning en een correcte rapportage 
 
Doel: De afdeling maakt zijn engagementen waar 

• Je begeleidt het jaarlijks planningsproces en de opmaak van de begroting. 

• Je volgt de uitvoering en bijsturing van de jaarplanning en de begroting op regelmatige tijdstippen op.  

• Je zorgt voor een driemaandelijks verslag over de activiteiten binnen de afdeling. 

 
 

Taak 4: Het communicatiebeleid van Sensoa in de praktijk brengen: de communicatiedoelen en 

de beschikbare communicatiemiddelen efficiënt en effectief met elkaar verbinden 

Doel: Communicatiemiddelen worden optimaal ingezet binnen een samenhangende strategie 

• Je helpt de bestaande communicatiestrategie te evalueren en bij te sturen. 

• Je volgt nieuwe ontwikkelingen en trends op en helpt het team en de organisatie om zich daarop af te 

stemmen. 

• Je werkt mee aan het concretiseren van onze communicatiestrategie in heldere werkwijzes. 

• Je ziet toe op de samenhang van de communicatie van Sensoa (huisstijl, mediamatrix...). 

• Je ondersteunt collega’s bij het opmaken van haalbarecommunicatieplannen voor specifieke acties.  

• Je analyseert en verbetert voortdurend de impact van onze communicatie. 

• Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening door uiteenlopende communicatieactiviteiten te 

coördineren en productieprocessen te organiseren. 

• Je participeert in het communicatiewerk in projecten op organisatieniveau en volgt dit op. 

• Dossiers en projecten die door de afdeling worden beheerd of uitgewerkt, of waarvan de coördinator 
projecthouder is, bereid je voor en volg je op. 

• Je waakt over de correcte toepassing van auteurs- en gebruiksrechten en van de open-access strategie. 

• Je maakt bij al deze activiteiten gebruik van de opgebouwde expertise binnen het Team Communicatie. 
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2 Competentieprofiel: welke competenties moet je in huis hebben? 

Relevante competentie Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 

1. Klantgerichtheid     

2. Samenwerken     

3. Resultaatsgerichtheid     

4. Plannen en organiseren     

5. Besluitvaardigheid     

6. Coachen     

7. Richting geven     

8. Delegeren     

9. Analytisch denken     
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Achtergrond bij competenties: algemene omschrijvingen 

Klantgerichtheid  Als coördinator vind je de tevredenheid van zowel externe als interne klanten zeer 

belangrijk. Je herkent hun wensen, behoeften en belangen en je tracht hiernaar te handelen. Je kan je 

inleven in klantsituaties, zoekt geschikte oplossingen en kan deze omzetten in acties. 

Samenwerken  Een coördinator zet zich in om, samen met anderen, resultaten te bereiken en  

bij te dragen aan het gezamenlijk doel. Je denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen. 

Resultaatsgerichtheid  Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen  

van de resultaten en doelstellingen. 

Plannen en organiseren  Een coördinator weet wat er moet gebeuren. Je kan goed omgaan met 

informatie. Soms moet je die informatie zelf verzamelen door er bij je medewerkers naar te vragen.  

Op basis van die informatie maak je plannen: wat moet eerst gebeuren en wat kan later?  

Plannen maken is één, plannen uitvoeren is iets anders. Je moet mensen aan het werk krijgen en houden. 

Bijvoorbeeld door ze aan te moedigen en te helpen als dat nodig is. Organiseren komt neer op veel dingen 

gelijktijdig uitvoeren of laten uitvoeren. 

Besluitvaardigheid  Als coördinator moet je weloverwogen beslissingen kunnen en durven nemen.  

Je verzamelt voldoende informatie om tot een besluit te komen en spreekt je eenduidig uit over een  

bepaald standpunt of actie. Daar horen soms ook onpopulaire beslissingen bij of beslissingen waarvan  

de uitkomst niet eenduidig in te schatten is. 

Coachen  Coördinatoren bij Sensoa hanteren een coachende leiderschapsstijl, eerder dan een directieve. Je 

motiveert anderen om na te denken over hun eigen gedrag en hoe ze zich kunnen verbeteren. Je 

ondersteunt hen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in hun functie. Dit doe je door hen te 

helpen bij het zelfstandig oplossen van problemen.  

Richting geven  Je moet als coördinator weten wanneer je zaken moet regelen. Richting geven kan ook 

betekenen dat je je medewerkers een bepaalde kant opstuurt. Soms met kleine aanwijzingen, soms met 

heel duidelijke instructies. Als coördinator wil je met je team de vastgestelde doelen realiseren. Maar er  

zijn vaak meerdere manieren om het doel te bereiken. Soms moet je medewerkers met goede argumenten 

overtuigen van de noodzaak van bepaalde beslissingen. 

Delegeren  Een coördinator moet veel dingen tegelijkertijd in de gaten houden, maar kan niet alles zelf 

doen. Bij delegeren geef je taken door aan anderen, terwijl je zelf verantwoordelijk blijft voor het 

eindresultaat. 

Analytisch denken  Waarom gaan dingen anders dan je als coördinator had bedacht? Waarom lopen 

projecten vast en waarom zijn de materialen niet op tijd klaar? Als coördinator ben je vaak afhankelijk  

van andere mensen, afdelingen en processen. Voordat je een oplossing kunt formuleren voor een probleem, 

moet je eerst het probleem analyseren. 

Stressbestendig zijn 

Zoals je ziet is een coördinator vaak met veel dingen tegelijk bezig. Dat betekent dat je snel moet kunnen 

schakelen. Als coördinator moet je ook in stresssituaties het hoofd koel kunnen houden. Je kunt dus best 

goed omgaan met werkdruk en weet stress te hanteren. 
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Achtergrondinformatie: Wat doet een coördinator bij Sensoa? 

De werkzaamheden van coördinatoren kunnen onderling sterk verschillen. Toch zijn er een paar algemene 

principes die in iedere managementfunctie terugkomen. Het gaat daarbij om plannen, organiseren, 

leidinggeven en controleren. Deze vier stappen vormen een cyclus, die steeds herhaald wordt. 

 

1. Plannen 

Sensoa werkt met doelstellingen: wat moeten we op welk moment bereiken? Bij het plannen bepalen we 

welke activiteiten nodig zijn om het doel te behalen. Dit is vastgelegd in een jaarplan.  

Als coördinator bepaal je mee wie welke taken uitvoert. Plannen is vooruit kijken. Hiervoor gebruik je 

informatie uit onze registratiesystemen. Door bestaande informatie te combineren met nieuwe plannen  

kan je de beste manier bedenken om doelen te bereiken. Je voert deze stap uit in samenwerking  

met je medewerkers. Daarbij krijg je ondersteuning, informatie en advies van de directiestaf (boekhouding, 

personeelszaken, ICT...). 

2. Organiseren 

Als coördinator moet je meer doen dan plannen maken. Je moet ook medewerkers aan het werk zetten en 

houden. Het werk zelf moet op een logische en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Een onderdeel van 

organiseren kan zijn dat je als coördinator onderzoekt of je bepaalde element van het werk kunt 

automatiseren of uitbesteden. Bij organiseren hoort ook samenwerken met andere coördinatoren. Zo is het 

erg belangrijk dat werkzaamheden in de juiste volgorde en in het juiste tempo worden uitgevoerd. 

3. Leidinggeven 

Leidinggeven is het meest complexe onderdeel van de taak van de coördinator. Veel van je taken hebben te 

maken met de mensen aan wie je leiding geeft. Het is belangrijk dat een coördinator op een constructieve 

manier leiding geeft, zodat de mensen aan wie je leiding geeft met plezier hun taken uitvoeren. Denk maar 

aan je eigen baas: het is belangrijk voor je werkplezier dat je een goede relatie met je baas hebt en dat 

deze aangeeft welke kant het opgaat. Een leidinggevende moet oog hebben voor zowel het werk (de taken 

die er liggen) als voor de mensen (de wensen en verlangens die zij hebben). Als coördinator kan je ruwweg 

op twee manieren te werk gaan: 

1. Je kunt je sterk richten op de taken en doelstellingen van mensen.  

Je legt het accent dan op de vraag of mensen hun werk goed doen. 

2. Je kunt je richten op de mensen zelf. Hoe kan je iemand het beste begeleiden  

en motiveren zodat het beste resultaat ontstaat? 

Waar je als coördinator de nadruk op legt, hangt van veel factoren af en kan van moment tot moment  

en van persoon tot persoon verschillen. In de praktijk zal je vaak beide manieren combineren. 

4. Controleren 

Daarnaast is de voortgang controleren en bijsturen een zeer belangrijke taak. Bij controleren ga je na of 

werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en procedures. Het gaat daarbij zowel om 

kwaliteit als tijdigheid. Hoe verlopen de werkzaamheden? Is de kwaliteit in orde? Werd de deadline gehaald? 

Controleren heeft alleen zin als je als coördinator ook zal ingrijpen en bijsturen. 


