
 
Administratief medewerker omgevingsvergunningen - (m/v/x) – niveau C – bij 
de dienst Omgevingsvergunningen – in voltijds contractueel verband voor 
onbepaalde duur (38u/38u/week). Vacaturenummer: SC21092020 

Het lokaal bestuur Lubbeek zoekt een administratief medewerker dienst 
omgevingsvergunningen. 

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? 

Je maakt deel uit van de dienst Omgevingsvergunningen die de stedenbouwkundige en 

milieuvergunningsplichtige aanvragen behandelt, ook de omgevingsvergunningaanvragen genoemd. 

Als administratief medewerker dienst omgevingsvergunningen vervul je administratieve taken en 

ben je het eerste aanspreekpunt voor de inwoners m.b.t. diverse administratieve handelingen 

betreffende stedenbouwkundige en milieuvergunningsplichtige aanvragen. 

 
Je staat o.a. in voor:  

 Informatievragen beantwoorden door burgers mondelinge informatie te verstrekken en de 

nodige  documenten of formulieren te bezorgen; 

 Telefoons en e-mails beantwoorden;  

 Instaan voor allerlei administratieve, praktische en logistieke taken zodat de werking van de 

dienst optimaal ondersteund wordt; 

 Voorbereiden van dossiers voor het schepencollege en de gemeenteraad; 

 Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie; 

 Opvolgen van de  wetgeving en toepassingen nodig voor de specifieke dienst; 

 Beheer en opvolging van klassement en documentatiemateriaal; 

 Administratief ondersteunen van het beleid; 

 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen, indien nodig; 

 Verantwoordelijk voor de gegevensinvoer in de computer; 

 In eerste instantie verantwoording verschuldigd aan het diensthoofd en het afdelingshoofd ; 

 Uitvoeren van balietaken; 

 Desgevallend het secretariaat waarnemen van één of meerdere gemeenteraadscommissies en 

of adviesraden; 



 Het verrichten van ondersteunende taken en het vervangen van collega’s van de eigen dienst 

en van andere gemeentelijke diensten, op vraag van het diensthoofd en/ of de algemeen 

directeur. 

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 het diensthoofd omgevingsvergunningen.  

De gedroomde kandidaat beschikt over: 

- een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 
- interesse in het vakgebied omgevingsvergunningen; 
- een basiskennis van het decreet lokaal bestuur; 
- een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel,…); 
- een goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven). 

Wat hebben wij te bieden? 

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

 Een voltijdse functie in contractueel verband voor onbepaalde duur. 

 Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving; salarisschaal volgens  
schaal C1-C3 (aanvangsloon tussen 1.965,87 euro – 3.598,06 euro, huidige index). 
Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot een maximum van 
12 jaar in aanmerking worden genomen. 

 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 23 oktober 2020 ingediend te zijn bij het gemeentebestuur van 

Lubbeek. 

Selectie: 

 De selectie start met een schriftelijke proef. 

 De mondelinge proef zal plaatsvinden in de twee weken volgend op het schriftelijke 
gedeelte. 

 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.  

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be


Nog vragen? 

Voor meer info over de functie of de aanwervingsprocedure kan je terecht bij de personeelsdienst 

(personeelsdienst@lubbeek.be of op het nummer +32 (0) 16 47 97 77). 

  

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be


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. 



Functiebeschrijving 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

AFDELING Leefomgeving 

FUNCTIEFAMILIE Medewerker 

GRAADNAAM Administratief medewerker 

FUNCTIENAAM Administratief medewerker - dienst 

omgevingsvergunningen 

RAPPORTEERT AAN Diensthoofd omgevingsvergunningen 

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Cv (C1-C3) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR 

TWEEDE EVALUATOR 

Diensthoofd omgevingsvergunningen 

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) 

 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 omgevingsvergunningen behandelt de stedenbouwkundige en milieuvergunningsplichtige 

aanvragen, later genoemd omgevingsvergunningaanvragen. 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Als administratief medewerker dienst omgevingsvergunningen vervul je administratieve taken en 

ben je het eerste aanspreekpunt voor de inwoners m.b.t. diverse administratieve handelingen 

betreffende stedenbouwkundige en milieuvergunningsplichtige aanvragen. 

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 het beleidsdomein mee vorm te geven. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen 

taakuitvoering te maken hebben; 

 Formuleren van suggesties of voorstellen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een 

betere, klantgerichte dienstverlening. 

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: 

 Informatievragen beantwoorden door burgers mondelinge informatie te verstrekken en de 

nodige  documenten of formulieren te bezorgen; 

 Telefoons en e-mails beantwoorden;  

 Instaan voor allerlei administratieve, praktische en logistieke taken zodat de werking van de 

dienst optimaal ondersteund wordt; 

 Voorbereiden van dossiers voor het schepencollege en de gemeenteraad; 

 Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie; 

 Opvolgen van de  wetgeving en toepassingen nodig voor de specifieke dienst; 

 Beheer en opvolging van klassement en documentatiemateriaal; 

 Administratief ondersteunen van het beleid; 

 Zelfstandig beslissingen kunnen nemen, indien nodig; 

 Verantwoordelijk voor de gegevensinvoer in de computer; 

 In eerste instantie verantwoording verschuldigd aan het diensthoofd en het afdelingshoofd ; 

 Uitvoeren van balietaken; 

 Desgevallend het secretariaat waarnemen van één of meerdere gemeenteraadscommissies en 

of adviesraden; 

 Het verrichten van ondersteunende taken en het vervangen van collega’s van de eigen dienst 

en van andere gemeentelijke diensten, op vraag van het diensthoofd en/ of de algemeen 

directeur. 

Controlerende taken 

Het aftoetsen van de eigen taken aan de bestaande controle- en rapporteringssystemen teneinde de 

correctheid van de taken te kunnen waarborgen en fouten en/ of misbruiken te vermijden. 

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. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Constructief deelnemen aan het diensthoofdenoverleg 

 Rapporteren aan het diensthoofd in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken 

betreffende de uitvoering van een project of evenement,… 

 Relevante informatie overmaken aan collega’s van de eigen dienst of andere diensten. 

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: 

 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. 

 Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket  te verbeteren 
en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. 

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 acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en 
problemen die minder voor de hand liggen (niveau II). 

 Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product 
aan om de klant verder te helpen. 

 Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze. 

 Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan 
afgesproken is aan de klant. 

 Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en 
dienstverlening. 

 Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht.  Verwijst zo nodig door 
of zoekt hulp. 

 Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant. 



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) 

 Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk 
resultaat te komen. 

 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. 

 Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken 
handelen. 

 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. 

 Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken. 

Functiegebonden competenties 

1. Omgaan met stressfactoren 

Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk of bij tegenslag, 
teleurstelling of kritiek 

 
Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn 
aan de opdracht (niveau II). 

 Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn gesprekspartner 
het hem moeilijk. 

 Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding: vermijdt 
woordenwisselingen, reageert respectvol. 

 Blijft zich in crisismomenten open opstellen voor kritiek van anderen, en blijft bereid 
zijn eigen aanpak te toetsen. 

 Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren 

 Blijft doorzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen. 

2. Luisteren 
Tonen (non-)verbale boodschappen op te nemen en te begrijpen, en doorvragen bij onduidelijk-
heden. 

 
Stimuleert een open dialoog  (niveau III). 

 Luistert actief naar mensen, neemt de tijd en dialogeert met hen. 

 Vraagt door op gegeven informatie. 

 Stelt vragen als iemand er in een gesprek blijk van geeft dat hij nog niet alle 
gedachten heeft uitgesproken. 



 Reageert inhoudelijk op wat de gesprekspartner zegt. 

 Integreert de inbreng van anderen in zijn eigen uiteenzetting. 

3. Didactische vaardigheid 

Informatie en vaardigheden op een heldere wijze, via een gepaste begeleiding en met het gepaste 
gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen, overbrengen om competenties van anderen te 
ontwikkelen. 

 
Kan enthousiasmeren met behoud van helderheid en structuur (niveau II). 

 Geeft de eigen gedachtegang en redenering helder en goed gestructureerd weer. 

 Is creatief in het presenteren van een idee of boodschap. 

 Maakt contact met het publiek (mensen aankijken, keuze woordgebruik, interactie). 

 Past taal en stijl aan het publiek of de situatie aan. 

 Brengt zijn uiteenzetting over op een levendige en dynamische manier. 

 Stimuleert het publiek (op verschillende manieren) om vragen te stellen en reacties 
te geven. 

4. Flexibel gedrag 

De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende situaties 
of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 

 
Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te 
kunnen bereiken (niveau II). 

 Maakt als dat nuttig of nodig is gebruik van indirecte beïnvloedingsmethodes (bv. 
netwerking) om de kansen op slagen te verhogen. 

 Evalueert kritisch en regelmatig het (te verwachten) resultaat, met als doel de 
gekozen aanpak tijdig te kunnen bijsturen. 

 Reageert alert op informatie die het bijsturen van een gekozen aanpak noodzakelijk 
maakt (merkt de informatie op, schat gevolgen in, overloopt alternatieven). 

 Formuleert meerdere concrete alternatieven om de doelstellingen beter en 
efficiënter te kunnen bereiken. 

5. Nauwgezetheid 

Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen. 

 
Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren (niveau III). 

 Levert onder druk kwaliteitsvol werk af. 

 Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren. 

 Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid. 

 Combineert kwantiteit met kwaliteit. 

 Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk. 

6. Creativiteit 

Komt met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van de 
gevestigde denkpatronen. 

 
Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen (niveau II). 

 Komt met nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen. 

 Stelt alternatieven voor als hij met weerstanden wordt geconfronteerd. 

 Past bestaande concepten toe in niet voor de hand liggende situaties. 

 Bekijkt een probleem of situatie vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis 
daarvan tot nieuwe oplossingen of tot nieuwe ideeën. 

 Brainstormt over zo veel mogelijk ideeën zonder zich onmiddellijk te laten 
tegenhouden door praktische belemmeringen. 



7. 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 en dat van anderen (niveau II). 

 Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces. 

 Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor anderen). 

 Checkt afspraken op het afgesproken moment. 

 Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers …) op hun planning of afspraken. 

 Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang. 

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. 

 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: 

 

 


