
 
 

 
 

GEMEENTE 
LUBBEEK 

Functiebeschrijving: 
Afdelingshoofd personeel- en organisatieondersteuning 

1. PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

FAMILIENAAM Beleidsverantwoordelijke 

GRAADNAAM: Afdelingshoofd beleids- en 
organisatieondersteuning 

Afdeling: personeel- en 
organisatieondersteuning 

FUNCTIENAAM:  Afdelingshoofd beleids- en 
organisatieondersteuning 

Diensten: Personeel, Archief, Communicatie, 
Noodplanning & Interventie 

RAPPORTEERT AAN Algemeen directeur 

GEEFT LEIDING AAN Afdeling personeel- en organisatieondersteuning 

FUNCTIEWAARDERING Av(A1a-A3a) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR 
 
TWEEDE EVALUATOR 

Algemeen directeur 

2 .  V I S I E  V A N  D E  O R G A N I S A T I E  

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. 



3 .  W A A R D E N  

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. 

4. DOEL VAN DE ENTITEIT 

De afdeling personeel- en organisatieondersteuning is verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
de volledige organisatie.  

5. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Het afdelingshoofd staat in voor de leiding, coördinatie en aansturing van de bestuurs- en 
organisatieondersteunde diensten. Hij of zij staat aan het hoofd van de personeelsdienst, de 
communicatiedienst, de dienst noodplanning en preventie en het archief. Hij of zij zorgt ook voor de 
opvolging en ondersteuning van specifieke, dienstoverschrijdende projecten. Stippelt mee de 
strategische lijnen van het gemeentelijk beleid uit. Hij of zij draagt de principes van de innovatieve 
arbeidsorganisatie uit en bewaakt de toepassing ervan. 

4. FUNCTIE-INHOUD 

KERNRESULTAATSGEBIEDEN 

4.1. Leidinggevende taken 

Hieronder wordt verstaan: ‘Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid, leiding geven aan 
de medewerkers, teneinde steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te 



beschikken, nodig voor het realiseren van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente’. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
• Leiding geven aan de afdeling personeels- en organisatieondersteuning. 
• Directe leiding geven aan de dienst personeel. 
• Instaan voor de vorming en competentieontwikkeling van medewerkers. 
• De feedbackcultuur vormgeven en promoten, zowel informeel als formeel 

(functioneren/evalueren) 
• Het algemeen kader voor peoplemanagement en leidinggeven ontwikkelen en bewaken 
• Opvolgen, coachen en begeleiden van medewerkers. 
• Afspraken maken, functioneringsgesprekken houden en evalueren van medewerkers. 
• Informeren van medewerkers over de werking, de resultaten en de ontwikkelingen binnen de 

gemeente over zaken die hen aanbelangen. 

4.2. Adviserende en 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: 
• Beleidsvoorstellen formuleren. 
• Adviseren over verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere interne dienstverlening. 
• Verbetervoorstellen formuleren met betrekking tot de directe werking van de eigen afdeling en 

diensten. 
• Meewerken aan het ontwikkelen van de meerjarenplanning. 
• Een actieve rol opnemen in het managementteam; meewerken aan de beleidsvoorbereiding,  

–uitvoering en –ondersteuning op organisatieniveau. 

4.3. Uitvoerende taken 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de afdeling om te 
verzekeren dat de doelstellingen van de afdeling op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze 
kunnen gerealiseerd worden. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
• Organiseren van de afdeling. 
• Toewijzen van opdrachten en projecten aan medewerkers. 
• Medewerkers helpen bij het uitwerken en implementeren van complexe dossiers. 
• Het traject van dossiers opvolgen; helpen met het opstellen van een tijdsplanning. 
• Zorgen voor de uitvoering en toepassing van de wetten/ decreten. 
• Voorbereiden van dossiers voor het College van Burgemeester en Schepenen/ Vast Bureau en de 

raden 
• Opvolgen van wijzigingen in de wetgeving en reglementeringen, relevant voor de afdeling. 
• Vormingen volgen; dit rekening houdende met de noden van de afdeling. 
• Opmaak jaarverslag specifiek voor de dienst. 
• Desgevallend secretariaat commissie beleidsdomeinen waarnemen 
• Desgevallend delegatie in ’t kader van de overheidsopdrachten. 
• Desgevallend delegatie in ’t kader van personeelsaangelegenheden. 
• De nodige medewerking verlenen bij het intern controlesysteem. 
• Opvolgen subsidiedossiers. 
• Desgevallend fungeren als coach of mentor. 



• Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe op vraag van de 
algemeen directeur. 

4.4. 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: 
• Het bewaken van de budgetten én de uitvoering van de meerjarenplanning; dit alles rekening 

houdende met de geformuleerde beleidsdoelstellingen. 
• Projecten opvolgen. 
• De kernprocessen controleren en waarborgen. 
• Afhandeling dossiers gemeenteraad en college opvolgen. 
• In het kader van de aanrekeningen: het opvolgen, nazien van facturen, verrekeningen en 

eindafrekeningen. 
• Opstellen en bewaken van budgetten, meerjarenplannen conform het uitgestippelde beleid. 

4.5. Communicatieve taken 

4.5.1. Interne communicatie 
Via direct onderling overleg en de daartoe geëigende organen, samenwerken met de 
communicatieambtenaar en de collega’s. Dit om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen 
het beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
• Organiseert en coördineert het diensthoofdenoverleg. 
• Organiseren van een teamoverleg. 
• Constructief deelnemen aan intern overleg en meer bepaald aan het managementteam. 
• Peilen naar de verwachtingen van het bestuur en de medewerkers. 

4.5.2. Externe communicatie 
Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren. 
Dit om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de gemeente 
te versterken. Inzetten op participatietrajecten. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
• Contacten met externe partners uitbouwen en onderhouden. 
• Procedures uitschrijven in verband met externe communicatie. 
• Peilen naar de verwachtingen van de burgers en lokale actoren. 

5. COMPETENTIEPROFIEL 

KENNISGEBONDEN COMPETENTIES 



Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-uitoefening. 
 
Bij aanwerving en bij 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) 
- Grondige kennis van personeelsbeleid en juridische context 
- Rijke ervaring in people management & cultuurvorming 
- Kennis van de algemene managementtechnieken 
- Kennis van de basisbegrippen van het grondwettelijk en administratief recht 
- Kennis van de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie 
 
Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar 
- Kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
- Verdieping & verfijning van de kennis van de algemene managementtechnieken 
- Kennis van project- en procesmethodieken 

 

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. 

Anticipeert via structurele maatregelen om aan toekomstige 
uitdagingen te beantwoorden en stimuleert het voortdurend 
verbeteren bij anderen (niveau IV) 
- Blijft zichzelf voortdurend verder bekwamen en ontwikkelen op 

alle mogelijke relevante terreinen 
- Vergaart proactief kennis om accuraat te kunnen antwoorden 

op toekomstige probleemstellingen 
- Wijzigt processen, procedures en structuren om te kunnen 

beantwoorden aan nieuwe tendensen en toekomstige 
probleemstellingen 

- Voorziet in mogelijkheden tot permanente vorming en 
bijscholing van anderen en stimuleert het gebruik daarvan 

- Leert anderen alert zijn voor toekomstige uitdagingen en voor 
wat ze voor de eigen werking kunnen betekenen 

- Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking 
en om voorstellen tot verbetering te formuleren 



WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES 

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 structurele acties om de dienstverlening van de  
organisatie aan klanten te optimaliseren (niveau IV) 
- Legt voor de eigen entiteit meetbare doelstellingen vast op het 

vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid 
- Past binnen de entiteit de diensten, procedures, doelstellingen 

aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van 
klanten te beantwoorden 

- Zet systemen op om een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
garanderen 

- Voorziet voor de eigen entiteit in een systematische enquête 
rond klantentevredenheid (procedures) 

- Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak 
voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren 

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 

Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen  
andere entiteiten (niveau IV) 
- Creëert structuren om de samenwerking met andere entiteiten 

te verbeteren 
- Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en 

tussen andere entiteiten te verstevigen 
- Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de entiteit en 

daarbuiten en spreekt anderen daarop aan 
- Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties 

die de eigen entiteit overstijgen 
- Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en 

stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de eigen 
entiteit overstijgen 

- Werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband 
met andere entiteiten 

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 

Handelt integer  in een veelheid aan situaties, ook in die waar 
geen eenduidige regelgeving voor bestaat (niveau IV) 
- Blijft correct en integer handelen rond basisregels, sociale en 

ethische normen, in situaties van grote externe druk 
- Blijft correct en integer handelen in situaties waar geen 

eenduidige regelgeving voor bestaat 
- Houdt in zijn rol als lobbyist, promotor, onderhandelaar, 

facilitator… het algemeen belang duidelijk voor ogen en 
gedraagt zich daar ook naar 

- Weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte 
wijze om te gaan met bestaande regels en procedures als de 
situatie dat vereist 

- Durft op een verantwoorde en onderbouwde wijze een 
uitzondering maken op de strikte regel, als dat het belang van de 
Gemeente Lubbeek dient 



 

FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES 

Persoonsgerelateerd gedrag 

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

Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen, de 
opdracht en de handelwijze van de organisatie (niveau III) 
- Durft standpunten innemen die de gehele organisatie ten goede 

komen, zelfs als die minder populair zijn binnen de eigen entiteit 
- Praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ als hij het over de eigen 

organisatie heeft 
- Onderkent de belangen van de organisatie en handelt zelf 

conform die belangen 
- Legt uit hoe hij tot belangrijke beslissingen is gekomen 
- Verdedigt de keuzes van de entiteit of organisatie bij collega’s, 

eigen medewerkers en derden 
- Identificeert zich bij eigen medewerkers en buitenstaanders met 

de standpunten of beslissingen van de eigen hiërarchie 

Interpersoonlijk gedrag 

2. Coachen 
(ontwikkelingsgericht 
coachen) 
Collega’s expliciet 
helpen en 
ondersteunen bij hun 
professionele 
ontwikkeling en op die 
wijze mee 
verantwoordelijkheid 
opnemen voor het leren 
binnen de organisatie 

Neemt verantwoordelijkheid op voor leren binnen de organisatie 
(niveau III) 
- Biedt steun en hulp aan collega’s bij het volgen van de 

gemaakte keuzes in het kader van hun loopbaanontwikkeling 
- Helpt anderen hun professionele doelstellingen te realiseren 

door opportuniteiten te linken aan vaardigheden en interesses 
- Stimuleert een open communicatie rond leren 
- Fungeert als rolmodel voor verantwoordelijkheid opnemen voor 

leren binnen de organisatie 
- Faciliteert kennisoverdracht binnen een team of groep 
- Is in staat om diverse rollen te vervullen bijvoorbeeld als 

instructeur, mentor, supervisor, coach, intervisor, naar gelang 
van de omstandigheden 

Omgaan met informatie 

3. Oordeelsvorming 
(synthetisch denken) 
Meningen uiten en zicht 
hebben op de 
consequenties ervan, op 
basis van een afweging 
van relevante criteria 

Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel (niveau III) 
 

- Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken 
- Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk 
- Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de 

mogelijkheden hiervan voor de organisatie 
- Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve 

als negatieve kanten 
- Geeft een inhoudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar 

voren brengt 



FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES 

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

Is vernieuwend en origineel in zijn aanpak (niveau III) 
- Levert vernieuwende ideeën om een specifiek probleem aan te 

pakken 
- Introduceert nieuwe methodes en technieken 
- Komt met weinig voor de hand liggende, originele oplossingen 

en voorstellen 
- Stelt bestaande situaties voortdurend in vraag, met het oog op 

verandering en vernieuwing 
- Stimuleert vernieuwing bij anderen (door in te gaan op nieuwe 

ideeën, de mogelijkheden te bekijken) 
- Kent de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en kan 

die vertalen naar de eigen organisatie 

Probleemoplossend gedrag 

5. 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 

Blijft soepel én doelgericht functioneren in situaties die bijzonder 
onderhevig zijn aan veranderingen (niveau III) 
- Blijft doelmatig handelen in situaties waar de eigen kennis en 

ervaring ontoereikend zijn 
- Blijft rustig en doelmatig handelen in situaties waar meerdere 

variabelen plots veranderen 
- Anticipeert: schat de mogelijke hindernissen vooraf in  
- Ontwikkelt meerdere strategieën: bekijkt voorafgaandelijk 

meerdere wegen om het doel te bereiken en heeft 
alternatieven voorhanden 

- Weet de impact van de wijziging van één variabele op de andere 
aspecten snel en correct in te schatten 

Beheersmatig gedrag 

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

Ontwikkelt systemen om de voortgang te bewaken (niveau III) 
- Stelt procedures op om de voortgang van de eigen taken en 

verantwoordelijkheden te bewaken 
- Stelt procedures op om de voortgang van gedelegeerde taken te 

bewaken 
- Definieert processen om anderen te checken op hun voortgang 

ten aanzien van langetermijnresultaten 
- Definieert duidelijke criteria op basis waarvan de voortgang en 

de kwaliteit van het proces beoordeeld zullen worden 
- Bewaakt de kwaliteit van de kernprocessen 

Leiderschap 



FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES 

7. Delegeren 
Taken en 
verantwoordelijkheden 
doorgeven, rekening 
houdend met de 
interesse, ambitie, 
ontwikkeling en 
competentie van 
medewerkers. De 
gedelegeerde taken 
Opvolgen 

Delegeert duidelijk afgelijnde taken (niveau III) 
 

- Draagt duidelijk omlijnde taken over aan de medewerker 
- Geeft aan op welk tijdstip en hoe over de resultaten moet 

worden gerapporteerd 
- Instrueert medewerkers op zulke wijze dat ze zo veel mogelijk 

zelfstandig kunnen werken 
- Stelt procedures op om de voortgang van gedelegeerde taken te 

bewaken 
- Delegeert tot het laagst mogelijke niveau 

8. Richting geven 
Aansturen, ontwikkelen 
en motiveren van 
medewerkers zodat ze 
hun doelstellingen en 
die van de entiteit op 
een correcte manier 
kunnen realiseren, 
zowel individueel als in 
teamverband 

Geeft richting, zowel via processen en structuren als via het 
bepalen en uitdragen van een visie (Niveau III) 
 

- Is een stuwende kracht in het team of de entiteit (inspireert, 
neemt initiatief, is dynamisch) 

- Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van 
de entiteit of de organisatie en over het belang daarvan (de visie 
van de entiteit of organisatie) 

- Geeft richting of sturing aan een team of entiteit door een 
duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan waar de 
organisatie naartoe wil) 

- Bepaalt haalbare maar uitdagende doelstellingen voor eigen 
team of entiteit 

- Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog 
op het bereiken van de doelstellingen 

- Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures om 
het beleid te realiseren 

- Inspireert de medewerkers door zijn voorbeeldgedrag (bv. op 
het vlak van de innovatieve arbeidsorganisatie) 

- Heeft bij zijn leidinggeven oog voor culturele aspecten en 
onderneemt, indien nodig, acties om die te borgen, rekening 
houdend met de waarden en doelstellingen van de Vlaamse 
overheid 

6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

• Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden 
voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals 
goedgekeurd tot op heden. 

• Desgevallend voldoen aan de specifieke aanwervingvoorwaarden zoals vastgesteld door de 
aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling.- 

• In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 

7. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 



• Voldoen aan de algemene bevorderingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd tot op heden. 

• Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de 
aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 

• In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 
De algemeen directeur De functiehouder 
 
 
 

Klaas Gutshoven Naam: 

 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

salarisschalen  A1a A1b A2a A3a A4a A4b 

minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 
maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 
verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 
  1x1x700 2x1x750 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500 
  3x3x1500 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450 
  1x3x1450 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500 
  1x3x1500 2x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 
  2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200     1x3x1250 
              
            
              

              

0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 
1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700 
2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450 
3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 
6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 
9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
19 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 

 


