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Functie deskundige organisatieontwikkeling, lokale economie en 
internationale samenwerking in voltijds verband, contract onbepaalde duur. 
Vacaturenummer: SC14092020 

Het lokaal bestuur Lubbeek zoekt een deskundige organisatieontwikkeling, lokale 
economie en internationale samenwerking 

Deze functie is als volgt samengesteld: voor 70% werk je als beleidsmedewerker organisatie-
ontwikkeling en voor 30% als deskundige lokale economie en internationale samenwerking. 
 
In Lubbeek zetten we dagelijks in op het welzijn van onze burgers en medewerkers, dat zit in ons 
DNA. We doen dat op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij de burger. De 
burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens en milieu en 
onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we immers voor! 
 
Heb je zin om je in te zetten voor de Lubbekenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de 
gemeente? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans 
en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Wat ga je doen? 

Als beleidsmedewerker organisatieontwikkeling ondersteun je de beleidscoördinator bij het opzetten 
van een intern controlesysteem, het managementteam bij de uitbouw van de werking van het lokale 
bestuur. 
 
Als deskundige lokale economie en internationale samenwerking vervul je een brugfunctie tussen 
enerzijds het beleid en anderzijds de handelaars en ondernemers. Een goed onderling contact is 
cruciaal om het lokaal economisch beleid te realiseren en optimaliseren.. 
 
Omdat we een organisatie in verandering zijn, is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in andere 
domeinen van de organisatie. Daarbij streven we steeds naar een balans tussen de belangen van de 
organisatie en die van het individu. 

En met wie? 

Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de beleidscoördinator voor het deel 
organisatieontwikkeling, en aan het afdelingshoofd Vrije tijd, Burgerzaken en Welzijn voor het deel 
lokale economie. Binnen de organisatie werk je samen met interne en externe deskundigen om tot 
een goed beleid te komen binnen deze domeinen. 

De gedroomde kandidaat beschikt over: 

- een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of 
daarmee gelijkgesteld onderwijs; 

- een basiskennis van het decreet lokaal bestuur 
- een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel,…) 
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- een goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven) 
- relevante beroepservaring die tot aanbeveling strekt; aan de hand van een gedetailleerd 

attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden. 

Wat hebben wij te bieden? 

 Je komt terecht in een innovatieve, teamgeorganiseerde organisatie die uitgaat van delend 
leiderschap. 

 Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk verloningspakket; 
salarisschaal volgens schaal B1-B3 (verloning tussen 2.509,94 euro – max. 4.229,17 euro, 
huidige index). 
Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot een maximum van 
12 jaar in aanmerking worden genomen. 

 Je werkt in een glijdend uurrooster. 

 Extralegale voordelen (35 dagen vakantie, maaltijdcheques, mogelijkheid om aan te sluiten 
bij de hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer voor 
openbaar vervoer,…). 

Interesse? 

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met cv, een kopie van je 

diploma en een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) bezorg je via e-mail aan 

personeelsdienst@lubbeek.be, of per post gericht aan het college van burgemeester en  schepenen, 

Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw 

kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis. 

De kandidaturen dienen uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te zijn bij het gemeentebestuur 

van Lubbeek. 

Selectie: 

 De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, gevolgd door een mondelinge proef. 

 Kandidaten dienen voor elk onderdeel minstens 50% en in het totaal minstens 60% te 
behalen om te slagen.  

 Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.  

Nog vragen? 

Voor meer info over de functie of de aanwervingsprocedure kan je terecht bij Kurt Vermoesen, 

afdelingshoofd beleids- en organisatieondersteuning (kurt.vermoesen@lubbeek.be, tel. +32 (0) 478 

23 00) of bij de personeelsdienst (personeelsdienst@lubbeek.be, tel. +32 (0) 16 47 97 77). 

  

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
mailto:kurt.vermoesen@lubbeek.be
mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
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BIJLAGE 

Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden  

Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren; 
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. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het 
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 
schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, 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. 
 
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; 
(Nederlands is de voertaal.) 

2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor 
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen 
die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 
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Functiebeschrijving 

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIEONTWIKKELING 

PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

AFDELING Bestuurs- en beleidsondersteuning 

FUNCTIEFAMILIE Deskundige 

GRAADNAAM Deskundige 

FUNCTIENAAM Beleidsmedewerker organisatieontwikkeling 

RAPPORTEERT AAN Algemeen directeur en Beleidscoördinator 

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Bv (B1-B3) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR 

TWEEDE EVALUATOR 

Beleidscoördinator 

Algemeen directeur 

VISIE VAN DE ORGANISATIE 

Het lokale bestuur van Lubbeek wil bijdragen tot het welzijn van haar burgers en medewerkers. Ze 

wil haar bevoegdheden uitoefenen op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij 

de burger. De burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens 

en milieu en onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we voor! Lubbeek zal zo een aangename, 

veilige, sociale, warme en groene gemeente blijven waar het aangenaam wonen, leven, werken en 

ontspannen is. 

WAARDEN 

In het lokaal bestuur Lubbeek loopt een traject richting een innovatieve arbeidsorganisatie, met 

name om de voormelde visie te realiseren. Naast de focus op de interne en de externe klant vormen 

de onderstaande waarden en principes de bouwstenen van onze organisatie in verandering:  

 RESPECT (iedereen is gelijkwaardig) 

Iedereen mag zichzelf zijn en krijgt de vrijheid, ruimte en mogelijkheden om zich te 

ontplooien 

 SAMEN (horigheid) – Betrokken 

We houden rekening met onze medewerkers en klanten. Daarnaast stimuleren we de 

samenwerking op alle niveaus en vinden we als team aansluiting bij elkaar. 

 VERTROUWEN 

Wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie én kracht! Ook de klant kan/mag 

vertrouwen dat we integer te werk gaan. We handelen eerlijk én oprecht! 

 DOELGERICHT 

We doen wat we moeten doen én doen dit op een zo efficiënt mogelijke manier. 

Medewerkers houden de dingen zo eenvoudig mogelijk. (geen dubbel werk) 
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 DYNAMISCH (innovatief) 

We willen kunnen inspelen op vragen en noden én vooral meegaan met de tijd waarin we 

leven én werken én dit alles op een positieve manier! 

Deze waarden en principes noemen we ook ons ethisch kompas. Als medewerker van het lokaal 

bestuur Lubbeek onderschrijf je deze waarden en draag je ze ook uit. 

DOEL VAN DE ENTITEIT 

De dienst organisatieontwikkeling ondersteunt de algemeen directeur van gemeente en OCMW bij 

het opzetten van een intern controlesysteem, het managementteam bij de uitbouw van een  werking 

van het lokale bestuur. 

Met het oog op een  toekomstige samenwerking en/of integratie tussen gemeente en OCMW kan de 

functiehouder hierin een ondersteunende rol opnemen. 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Beleidsvoorbereidend werk verrichten en ondersteuning bieden op het vlak van 

organisatiebeheersing (interne controle). 

FUNCTIE-INHOUD en RESULTAATGEBIEDEN 

Omdat we een organisatie in verandering zijn, is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in andere 

domeinen van de organisatie. Daarbij streven we steeds naar een balans tussen de belangen van de 

organisatie en die van het individu. 

Leidinggevende taken  

Niet van toepassing. 

Adviserende- beleidsondersteunende taken 

Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen en 

adviezen, om het strategisch beleid van de gemeente en van de beleidsdomeinen mee vorm te 

geven. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Beleidsvoorstellen formuleren 

 Adviseren over verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte 

dienstverlening 

 Verbetervoorstellen formuleren met betrekking tot de werking van de eigen dienst 

 Uitwerken en aansturen van de geformuleerde en goedgekeurde voorstellen. 

Uitvoerende taken 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de entiteit, om te 

verzekeren dat de doelstellingen van de gemeente op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle 

wijze kunnen gerealiseerd worden. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Organiseren van de dienst 
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 Medewerkers helpen bij complexe dossiers 

 Zorgen voor de uitvoering en toepassing van de regelgeving 

 Voorbereiden van  dossiers  voor het schepencollege en de gemeenteraad 

 Opvolgen van wijzigingen in wetgeving en reglementeringen relevant voor de dienst en de 

nodige vorming volgen 

 Voorbereidend werk verrichten op vlak van organisatiebeheersing (o.a. interne 

controlesysteem) en duurzame ontwikkeling 

 Opmaken  jaarverslag van de dienst 

 Desgevallend gedelegeerd budgethouder 

 Desgevallend delegatie in ’t kader van de overheidsopdrachten 

 Opvolgen subsidiedossiers 

 Medewerking verlenen bij het opstellen van eindafrekeningen met oog op beheer inventaris 

gemeentelijk patrimonium 

 De nodige medewerking verlenen bij projectwerking op vraag van de beleidscoördinator of 

projectleider. De beleidscoördinator of projectleider bespreekt dit vooraf met het 

afdelingshoofd en/of de algemeen directeur 

 Desgevallend fungeren als coach of mentor 

 Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe op vraag van de 

algemeen directeur 

Organisatiebeheersing ( o.a. interne controle) 

Het uittekenen en optimaliseren van processen en procedures voor de organisatie, zowel op het vlak 

van interne als externe processen. 

 Uitbouw van een intern controlesysteem en de uitbouw van een kwaliteitsontwikkeling 

(organisatieverbetering) 

 Desgevallend voorbereiden en begeleiden van verandertrajecten 

 Procesbegeleider organisatiebeheersing 

 Kwaliteitsbeleid 

Controlerende taken 

Het opzetten en/of uitvoeren van controle- en rapporteringsystemen, teneinde de correctheid van 

de taken te kunnen waarborgen en fouten of misbruiken te vermijden. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Beheerder der aanrekening: het opvolgen, nazien en goedkeuren van facturen, verrekeningen 

en eindafrekeningen 

 Opstellen en bewaken van budgetten, meerjarenplannen conform het uitgestippelde beleid 

 Budgetbeheer op vlak van bovengenoemde domeinen 

Communicatieve taken 

Interne communicatie 

Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de 

leidinggevende ambtenaar en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen het 

beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen. 

 Constructief deelnemen aan het afdelingsoverleg 

 Constructief deelnemen aan het diensthoofdenoverleg 
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 Organiseren van een constructief dienstoverleg 

 Peilen naar de verwachtingen van bestuur en medewerkers 

Externe communicatie 

Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren 

om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de organisatie te 

versterken. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Bewerkstelligen van een optimale externe communicatie 

 Opbouwen en onderhouden van contacten met externe partners 

 Peilen naar verwachtingen van burgers 

COMPETENTIEPROFIEL 

Kennisgebonden competenties 

Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-uitoefening.  

Bij aanwerving en bevordering: 

 Basiskennis van het decreet lokaal bestuur 

 Basiskennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 

 Kennis van de reguliere informaticatoepassingen 

 Grondige kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) 

 Kennis van de materies die te maken hebben met het hoofddoel van de functie en van de 

functie-inhoud 

Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar: 

 Grondige kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten. 

Waardegebonden competenties 

1. Voortdurend verbeteren 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de 
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 
Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de 
uitvoering van taken  (niveau II). 

 Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. 
nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …) 

 Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie 

 Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk 

 Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet 
kunnen worden 

2. Klantgerichtheid 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. 

 
Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening 
aan klanten te optimaliseren (niveau III). 

 Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden 
verbeterd  
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 Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren 

 Onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten  

 Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk 

3. Samenwerken 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het 
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 
Helpt anderen en pleegt overleg (niveau II) 

 Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep 

 Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen  

 Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht  

 Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen 

4. Betrouwbaarheid 

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, 
milieuzorg …)  Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

 
Brengt sociale en ethische normen in de praktijk (niveau II). 

 Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen 
paraplupolitiek toe)  

 Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau 

 Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten 
in of een soortgelijke houding aan.  

 Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid 

Functiegebonden competenties 

1. Organisatiebetrokkenheid 

Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij 
anderen. 

 
Houdt bij de eigen acties (pro-) actief rekening met de belangen van de organisatie (niveau II). 

 Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf 
andere doelen voorrang kunnen geven  

 Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, 
waarden, cultuur …)  

 Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen  

 Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de 
organisatie in 

2. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. 

 
Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of 
het publiek (niveau II) 

 Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn 

 Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de 
inhoud en vorm zijn op elkaar afgestemd) 

 Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 
informatief …) 

 Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft 
'leesbare' teksten …)  
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3. Probleemanalyse (analytisch denken) 

Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, 
relevante informatie. 

 
Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau II). 

 Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten  

 Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie  

 Detecteert onderliggende problemen 

 Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

4. Organiseren 

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen 
te bereiken conform de planning. 

 
Coördineert acties, tijd en middelen (niveau II). 

 Organiseert zich op zodanige wijze dat hij een overzicht kan bewaren  

 Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de 
beschikbare middelen 

 Is resultaatgericht in zijn actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke 
doelen en timing) 

 Voorziet voor een omvangrijkere opdracht in een actieplan met benodigde 
budgetten, middelen, mensen en informatie  

5. Voortgangscontrole 

Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers. 

 
Bewaakt de voortgang van het eigen werk (niveau I). 

 Controleert eigen werk  

 Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd   

 Rapporteert spontaan over de voortgang van zijn werk 

 Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast  
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Functiebeschrijving 

DESKUNDIGE LOKALE ECONOMIE EN INTERNATIONALE 

SAMENWERKING 

PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

AFDELING Vrije tijd, welzijn en burgerzaken 

FUNCTIEFAMILIE Deskundige 

GRAADNAAM Deskundige 

FUNCTIENAAM Deskundige lokale economie en internationale 

samenwerking 

RAPPORTEERT AAN Afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en 

burgerzaken 

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Bv (B1-B3) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR 

 

TWEEDE EVALUATOR 

Afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en 

burgerzaken  

Algemeen directeur 

VISIE VAN DE ORGANISATIE 

Het lokale bestuur van Lubbeek wil bijdragen tot het welzijn van haar burgers en medewerkers. Ze 

wil haar bevoegdheden uitoefenen op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij 

de burger. De burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens 

en milieu en onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we voor! Lubbeek zal zo een aangename, 

veilige, sociale, warme en groene gemeente blijven waar het aangenaam wonen, leven, werken en 

ontspannen is. 

WAARDEN 

In het lokaal bestuur Lubbeek loopt een traject richting een innovatieve arbeidsorganisatie, met 

name om de voormelde visie te realiseren. Naast de focus op de interne en de externe klant vormen 

de onderstaande waarden en principes de bouwstenen van onze organisatie in verandering:  

 RESPECT (iedereen is gelijkwaardig) 

Iedereen mag zichzelf zijn en krijgt de vrijheid, ruimte en mogelijkheden om zich te 

ontplooien 

 SAMEN (horigheid) – Betrokken 

We houden rekening met onze medewerkers en klanten. Daarnaast stimuleren we de 

samenwerking op alle niveaus en vinden we als team aansluiting bij elkaar. 
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 VERTROUWEN 

Wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie én kracht! Ook de klant kan/mag 

vertrouwen dat we integer te werk gaan. We handelen eerlijk én oprecht! 

 DOELGERICHT 

We doen wat we moeten doen én doen dit op een zo efficiënt mogelijke manier. 

Medewerkers houden de dingen zo eenvoudig mogelijk. (geen dubbel werk) 

 DYNAMISCH (innovatief) 

We willen kunnen inspelen op vragen en noden én vooral meegaan met de tijd waarin we 

leven én werken én dit alles op een positieve manier! 

Deze waarden en principes noemen we ook ons ethisch kompas. Als medewerker van het lokaal 

bestuur Lubbeek onderschrijf je deze waarden en draag je ze ook uit. 

DOEL VAN DE ENTITEIT 

De dienst Dienst Economie en Internationale samenwerking vormt het  aanspreekpunt voor de lokale 

economie en internationale samenwerking binnen de organisatie. 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

De deskundige lokale economie en internationale samenwerking vervult een brugfunctie tussen 

enerzijds het beleid en anderzijds de handelaars en ondernemers. Een goed onderling contact is 

cruciaal om het lokaal economisch beleid te realiseren en optimaliseren.  

Op het vlak van internationale samenwerking staat de opvolging van beleidsmateries die te maken 

hebben met solidaire relaties tussen de burgers van Lubbeek en de wereldwijde samenleving 

centraal. 

FUNCTIE-INHOUD en RESULTAATGEBIEDEN 

Omdat we een organisatie in verandering zijn, is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in andere 

domeinen van de organisatie. Daarbij streven we steeds naar een balans tussen de belangen van de 

organisatie en die van het individu. 

Leidinggevende taken  

Niet van toepassing. 

Adviserende- beleidsondersteunende taken 

Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen en 

adviezen, om het strategisch beleid van de gemeente en van de beleidsdomeinen mee vorm te 

geven. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Beleidsvoorstellen formuleren 

 Adviseren over verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte 

dienstverlening 

 Verbetervoorstellen formuleren met betrekking tot de werking van de eigen dienst 
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Uitvoerende taken 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de entiteit, om te 

verzekeren dat de doelstellingen van de gemeente op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle 

wijze kunnen gerealiseerd worden. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Organiseren van de dienst 

 Medewerkers helpen bij complexe dossiers 

 Zorgen voor de uitvoering en toepassing van de regelgeving 

 Voorbereiden van  dossiers  voor het schepencollege en de gemeenteraad 

 Opvolgen van wijzigingen in wetgeving en reglementeringen relevant voor de dienst en de 

nodige vorming volgen 

 Voorbereidend werk verrichten op vlak van organisatiebeheersing (o.a. interne 

controlesysteem) en duurzame ontwikkeling 

 Opmaken  jaarverslag van de dienst 

 Desgevallend gedelegeerd budgethouder 

 Desgevallend delegatie in ’t kader van de overheidsopdrachten 

 Opvolgen subsidiedossiers 

 Medewerking verlenen bij het opstellen van eindafrekeningen met oog op beheer inventaris 

gemeentelijk patrimonium 

 De nodige medewerking verlenen bij projectwerking op vraag van de beleidscoördinator of 

projectleider. De beleidscoördinator of projectleider bespreekt dit vooraf met het 

afdelingshoofd en/of de algemeen directeur 

 Desgevallend fungeren als coach of mentor 

 Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe op vraag van de 

algemeen directeur 

Organisatiebeheersing ( o.a. interne controle) 

Het uittekenen en optimaliseren van processen en procedures voor de organisatie, zowel op het vlak 

van interne als externe processen. 

 Uitbouw van een intern controlesysteem en de uitbouw van een kwaliteitsontwikkeling 

(organisatieverbetering) 

 Desgevallend voorbereiden en begeleiden van verandertrajecten 

 Procesbegeleider organisatiebeheersing 

 Kwaliteitsbeleid 

Controlerende taken 

Het opzetten en/of uitvoeren van controle- en rapporteringsystemen, teneinde de correctheid van 

de taken te kunnen waarborgen en fouten of misbruiken te vermijden. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Beheerder der aanrekening: het opvolgen, nazien en goedkeuren van facturen, verrekeningen 

en eindafrekeningen 

 Opstellen en bewaken van budgetten, meerjarenplannen conform het uitgestippelde beleid 
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Communicatieve taken 

Interne communicatie 

Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de 

leidinggevende ambtenaar en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen het 

beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen. 

 Constructief deelnemen aan het afdelingsoverleg 

 Constructief deelnemen aan het diensthoofdenoverleg 

 Organiseren van een constructief dienstoverleg 

 Peilen naar de verwachtingen van bestuur en medewerkers 

Externe communicatie 

Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren 

om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de organisatie te 

versterken. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Bewerkstelligen van een optimale externe communicatie 

 Opbouwen en onderhouden van contacten met externe partners 

 Peilen naar verwachtingen van burgers 

COMPETENTIEPROFIEL 

Kennisgebonden competenties 

Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-uitoefening.  

Bij aanwerving en bevordering: 

 Basiskennis van het decreet lokaal bestuur 

 Basiskennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 

 Kennis van de reguliere informaticatoepassingen 

 Grondige kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) 

 Kennis van de materies die te maken hebben met het hoofddoel van de functie en van de 

functie-inhoud 

Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar: 

 Grondige kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten. 

Waardegebonden competenties 

1. Voortdurend verbeteren 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de 
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 
Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de 
uitvoering van taken  (niveau II). 

 Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. 
nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …) 

 Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie 

 Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk 

 Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet 
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kunnen worden 

2. Klantgerichtheid 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. 

 
Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening 
aan klanten te optimaliseren (niveau III). 

 Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden 
verbeterd  

 Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren 

 Onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten  

 Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk 

3. Samenwerken 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het 
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 
Helpt anderen en pleegt overleg (niveau II) 

 Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep 

 Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen  

 Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht  

 Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen 

4. Betrouwbaarheid 

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, 
milieuzorg …)  Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

 
Brengt sociale en ethische normen in de praktijk (niveau II). 

 Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen 
paraplupolitiek toe)  

 Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau 

 Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten 
in of een soortgelijke houding aan.  

 Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid 

Functiegebonden competenties 

1. Organisatiebetrokkenheid 

Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij 
anderen. 

 
Houdt bij de eigen acties (pro-) actief rekening met de belangen van de organisatie (niveau II). 

 Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf 
andere doelen voorrang kunnen geven  

 Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, 
waarden, cultuur …)  

 Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen  

 Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de 
organisatie in 
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2. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. 

 
Structureert zijn of haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de 
situatie of het publiek (niveau II) 

 Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn 

 Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de 
inhoud en vorm zijn op elkaar afgestemd) 

 Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 
informatief …) 

 Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft 
'leesbare' teksten …)  

3. Probleemanalyse (analytisch denken) 

Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, 
relevante informatie. 

 
Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau II). 

 Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten  

 Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie  

 Detecteert onderliggende problemen 

 Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

4. Organiseren 

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen 
te bereiken conform de planning. 

 
Coördineert acties, tijd en middelen (niveau II). 

 Organiseert zich op zodanige wijze dat hij een overzicht kan bewaren  

 Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de 
beschikbare middelen 

 Is resultaatgericht in zijn actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke 
doelen en timing) 

 Voorziet voor een omvangrijkere opdracht in een actieplan met benodigde 
budgetten, middelen, mensen en informatie  

5. Voortgangscontrole 

Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers. 

 
Bewaakt de voortgang van het eigen werk (niveau I). 

 Controleert eigen werk  

 Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd   

 Rapporteert spontaan over de voortgang van zijn werk 

 Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast  

AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en  algemene aanwervingsvoorwaarden 

voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd 

tot op heden. 

 Desgevallend voldoen aan de specifieke aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de 

aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
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 In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 

BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 Voldoen aan de algemene bevorderingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van het 

gemeente- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd tot op heden. 

 Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden  conform de bepalingen 

voorzien in de rechtspositieregeling. 

 In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 

 

De algemeen directeur De functiehouder 

Klaas Gutschoven Naam: 

Datum: 

 

 

 


