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De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw , de drie representatieve 

vakbonden en de Vlaamse regering hebben het VIA4-akkoord 2011-2015 gesloten, een 

Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector. Via dit akkoord 

krijgen de sociale partners Vlaamse middelen om een ondersteuningsaanbod naar de 

thuiszorg en kinderopvang van de lokale besturen uit te werken (ondersteuning van het 

management van deze voorzieningen en diensten en een opleidingsaanbod). Daarnaast 

bevat het akkoord een enveloppe met Vlaamse middelen die aangewend zal worden om 

de koopkracht van de personeelsleden in de openbare sociale profitsector te 

verbeteren. Hiertoe doen de sociale partners een beroep op de Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V vzw). Om de uitvoering van het 

VIA-akkoord te coördineren zoekt GSD-V vzw een  

 

VIA-coördinator (m/v) 

 

Functie 

U ontwikkelt, samen met de sociale partners, een visie over de toekomst van de openbare 

social profitsector en detecteert welke nieuwe uitdagingen en noden er zijn; 

U verzamelt, verwerkt en analyseert proactief cijfergegevens van de openbare social 

profitsector (over personeel, prestaties, financieel enz.) met het oog op het versterken van de 

sector. 

U ondersteunt de VIA-stuurgroep met de VVSG en de drie representatieve vakbonden; 

U coördineert de uitvoering van het VIA-akkoord en zorgt voor controle en evaluatie van het 

akkoord; 

U zorgt voor de inhoudelijke rapportage over het ondersteuningsaanbod en werkt hiervoor 

samen met de medewerkers die dit aanbod verzorgen; 

U bent verantwoordelijk voor de uitbetaling van de middelen koopkracht aan de lokale 

besturen en zorgt voor periodieke rapportage over de besteding van deze middelen; 

 

Profiel 

U heeft een master diploma of gelijkwaardige vaardigheden en kennis door ervaring; 

U heeft kennis van de sector van de lokale besturen, meer bepaald de openbare sociale 

profitsector; 

Professionele ervaring in de openbare sociale profitsector is een pluspunt; 

U bent contactvaardig en overtuigend; 

U kan zich inleven in de wereld van het sociaal overleg; 

U beschikt over redactionele vaardigheden en bent in staat zelfstandig beleidsdocumenten te 

analyseren en te synthetiseren; 

U heeft voldoende kennis van hedendaagse Office-programma’s en ICT-technologie om 

vragenlijsten te verwerken en rapporten te maken; 

U bent een duizendpoot voor wie problemen oplossen een uitdaging is; 
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Interesse? 

Sollicitatie met motivatiebrief en curriculum vitae stuur je tot 23 juni 2013 per e-mail naar 

gsdv@ascento.be 

 

Aanbod 

Een functie in een omgeving waar een open geest, professionaliteit, realisme en idealisme 

samengaan. 

Een voltijds contract van onbepaalde duur, aangepast loonpakket op stafniveau en soepele 

werkregeling. 
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