
COMPETENTIEGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Graad: Av 
Functienaam: afdelingshoofd  
Afdeling: ruimte 
Dienst: / 
Rechtstreeks leidinggevende: algemeen directeur 
Statuut: statutair 
Werkregime: voltijds 
 
2. SITUERING IN DE ORGANISATIE 

 

3. TAAKOMSCHRIJVING 

Kerntaken 

Leidinggeven aan de afdeling ruimte 
Het afdelingshoofd organiseert zijn afdeling zodat de vooropgestelde doelen gerealiseerd worden. 
Hiertoe ontwikkelt hij een visie die hij overbrengt op zijn medewerkers. Hij neemt operationele 
beslissingen binnen zijn bevoegdheid en hij volgt de vooruitgang op en bespreekt deze op de 
overlegmomenten binnen de afdeling en op het MAT. Het afdelingshoofd organiseert zijn afdeling 
zodat taken goed verdeeld en verantwoordelijkheden gedelegeerd worden. Hierbij ondersteunt hij 
zijn medewerkers door ze te coachen op resultaat en aandacht te hebben voor hun ontwikkeling.  
Het afdelingshoofd voedt klantgerichtheid, efficiëntie en voortdurende verbetering bij zijn 
medewerkers door zijn leiderschap en voorbeeld. Indien nodig vervangt hij zijn medewerkers. 

 

Meerjarenplan en budget 
Het afdelingshoofd vertaalt zijn visie naar een voorstel van beleidsplanning en budget op vlak van 
openbare werken, milieu, patrimonium, lokale economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en de 
technische dienst. Hierbij werkt hij samen met zijn medewerkers en het bestuur. Nadien 
rapporteert hij over de vooruitgang aan het bestuur. Hierbij tracht hij voortdurend de resultaten te 
verbeteren en stelt hij zich klantgericht op. Het afdelingshoofd is het bruggenhoofd tussen de eigen 
afdeling en de rest van de organisatie. Hij toont en stimuleert hierbij een diepe zin voor 



samenwerking en organisatiebetrokkenheid. Hierdoor realiseert hij voorstellen die organisatiebreed 
effectief kunnen zijn. 
Creëren van een aangename en veilige omgeving voor onze interne en externe klanten 
Inspanningen worden door iedereen geleverd om de werkomstandigheden en de werksfeer binnen 
het gemeentebestuur te verbeteren. Van elke collega wordt medewerking verwacht aan dit proces 
vanuit een positieve en constructieve ingesteldheid. De risicobeheersing- en veiligheidsprocedures 
worden op een professionele wijze ontwikkeld en toegepast. Het afdelingshoofd vertaalt dit naar de 
betrokken medewerkers, partners en klanten van het stadsbestuur én zorgt voor controle en 
opvolging. 
Lokale economie 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het werkveld lokale economie. In deze hoedanigheid 
treedt hij op als centrummanager waarbij hij het initiatief neemt de lokale economische belangen 
en het algemeen belang te verzoenen. Hij werkt samen met het afdelingshoofd logistiek bij de 
coördinatie van activiteiten ten gunste van de lokale economie zoals kermissen, kerstactiviteiten, 
markten,…Het afdelingshoofd zorgt voor een onthaal voor startende zelfstandigen in Berlaar door 
een ondernemingsloket te organiseren zodat een startende ondernemer in Berlaar nog 1 
aanspreekpunt heeft voor de verplichtingen jegens het gemeentebestuur.  
Expertise en kennismanagement 
Het afdelingshoofd vervult een centrale rol in deze technische en gereglementeerde omgeving. Hij 
borgt de aanwezige expertise en zorgt voor een expertise transfer door samen te werken met zijn 
medewerkers en flexibel om te gaan met de heterogeniteit van de aanwezige expertise. 

Andere 
taken Uitvoeren van polyvalente taken op vraag van de gemeentesecretaris. 

 
4. COMPETENTIEPROFIEL 

4.1 Gedragscompetenties 

Kerncompetenties Integriteit – voorbeeldig handelen 
 Klantgerichtheid – pro-actieve dienstverlening 

Loyaliteit – begrip opbrengen voor de belangen, de opdracht en de handelswijze van de 
organisatie 
Samenwerken – stimuleert de samenwerking binnen de eigen dienst  / het team en 
binnen de organisatie 
Verantwoordelijkheidszin – spant zich in om het vooropgestelde doel te bereiken 

Specifieke 
competenties Groepsgericht leiderschap – anticiperen op mogelijke gebeurtenissen 
 Schriftelijke communicatie – heeft een aantrekkelijk en motiverende schrijfstijl 

Initiatief – anticiperen op mogelijke gebeurtenissen 
Oordeelsvorming – vormt een goed onderbouwd oordeel 
Plannen en organiseren – stelt prioriteiten en coördineert meerdere projecten 

4.2 Kennisgebonden competenties 

Talenkennis Goede beheersing van het Nederlands 
Computerkennis Goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, …) 
 Goede kennis van zoekstrategieën via internet en sociale media 

Voldoende affiniteit met gangbare software 



Andere specifieke kennis Basiskennis van de werking en de cultuur van een lokaal bestuur 
 Basiskennis van de wetgeving op openbaarheid van bestuur 

Basiskennis van de wetgeving op de privacy 
Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten (te verwerven) 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

 
5. BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of 
organisatorische accenten binnen de gemeente. 
 
6. GOEDKEURING 

Beslissing dagelijks beheer: 24 december 2014 
 


