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HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
De DISV dienstverlenende vereniging Regio Noord-Limburg heeft tot doel om haar lokale besturen en
OCMW’s te ondersteunen bij onderzoek en beleidsplanning, op te treden als overlegorgaan en
gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren.
Als regionaal gezicht en netwerker ben je de motor voor het uitbouwen van een sterke
samenwerking tussen de gemeenten. Je steekt je voelsprieten uit en gaat na wat er écht leeft bij
onze lokale besturen. Door lokale besturen te verbinden, winnen ze aan bestuurskracht. Je zoekt
naar samenwerking tussen de besturen en werkt een visie uit voor de verder uitbouw van de
Dienstverlenende vereniging uit. Je gaat op zoek naar quick wins. Je onderzoekt waar er behoefte is
om samen een dienstverleningsaanbod uit te werken (shared services). Door je informerende,
adviserende en vooral proactieve aanpak zorg je voor een kwalitatief dienstenaanbod,
ondersteunend aan de besturen.
Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen verschillende beleidsdomeinen, brengt
collega-groepen samen in intervisie en bevordert zo de deskundigheid. Je leidt werkgroepen bij
opstart van projecten. Je faciliteert horizontaal leren tussen de lokale besturen en behartigt belangen
naar Vlaanderen en andere regio’s toe.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
•
•

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de directeur
Is lid van het managementteam

FUNCTIE-INHOUD
-

-

Opzetten en opvolgen van planningsprocessen en creëren van partnerships en synergiën
Formuleren van analyses, strategisch advies en actieplannen
Uitbouwen van een breed netwerk binnen de regio, met een breed zicht op allerhande
stakeholders i.f.v een sterk beleid voor alle Noord-Limburgse inwoners
Uitwerken van een bovenlokaal beleids- en actieplan
Organiseren en leiden van vergaderingen
Informeren, raadgeven en adviseren
Faciliteren van horizontaal leren tussen lokale besturen en behartigen van belangen naar
Vlaanderen en andere regio’s
Bruggen bouwen tussen actoren in het werkveld en hen duurzaam verbinden, opnemen van
een verbindende rol binnen het werkingsgebied, tussen gemeenten en stakeholders en
ondersteuning bieden op vlak van kernthema’s
Afstemming zoeken en transversale samenwerkingsverbanden ontwikkelen en uitbouwen
Stimuleren, initiëren, begeleiden en uitvoeren van regionale projecten

KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

Je speelt in op verwachtingen en behoeften van gemeenten en OCMW’s.
Je bent analytisch zeer sterk en kan goed en snel informatie verwerken
Je bent punctueel en werkt gestructureerd
Jij neemt de lead en bent sterk in het sturen en leiden van vergaderingen
Je bent een netwerker en sterk communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
Je bent ICT-vaardig om aan de slag te gaan met online communicatie, research,
verslaggeving, presentaties en het uitschrijven van projecten
Je bezit de netwerkskills om organisaties en medewerkers met elkaar in contact te brengen
en samenwerking te creëren en te onderhouden
Je stelt je voldoende coachend en bemiddelend op

VERRUIMENDE BEPALINGEN
Het verrichten van ondersteunende taken ten aanzien van collega’s op vraag van de directeur.

COMPETENTIEPROFIEL – technische competenties
Gradatie

Wet- en regelgeving eigen aan de functie
Wet- en regelgeving eigen aan de organisatie

Werking en
werkmiddelen

Werking van de organisatie
Werkmiddelen en werkmethodieken
Procedures en procesbeheer
Projectmatig werken

Management en
beleid

Strategisch management
HR-management
Financieel management
Communicatiemanagement

Grondig

Wetgeving en
regelgeving

Voldoende

Digitale
vaardigheden

Competentie
Algemene computervaardigheden (PC, laptop)
Mobile devices (smartphone, tablet)
Tekstverwerking (Word)
Rekenbladen (Excel)
Presentaties (PowerPoint)
Digitaal e-mail, agenda-, taakbeheer (Outlook)
Digitale communicatie- en vergaderplatforms (Teams,…)
Digitale notitieblokken (OneNote)
Zoekmachines en internet
Professionele social media
Software eigen aan de functie

Elementair

Cluster

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

COMPETENTIEPROFIEL – Generieke competenties
zelfontwikkeling
-

neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet
leerpunten om in acties

onderhandelen
-

geeft eigen standpunten en argumenten aan, vraag en luistert naar andermans standpunten
en argumenten
brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een
onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de
gestelde termijnen

plannen en organiseren
-

plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het overzicht
stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen
past de planning en gewijzigde omstandigheden aan en houdt rekening met zaken die op
lange termijn spelen

adviseren
-

verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt hierbij
de juiste personen en instanties
geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen

loyaal zijn
-

voelt zich verbonden met de belangen/problematieken van de organisatie en de eigen
rol/opdracht hierin
vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten en
bouwt mee aan een positief imago van de organisatie
toont maatschappelijke dienstbaarheid

ondernemen
-

ziet en signaleert kansen of opportuniteiten en neemt acties om de dienstverlening te
optimaliseren
kan veranderingen initiëren, ondersteunen en begeleiden en weet personen te betrekken die
te maken zullen hebben met de gevolgen van de verandering
weet bestaande diensten kenbaar te maken aan het brede publiek

visie ontwikkelen
-

neemt afstand van de dagdagelijkse problemen, neemt tijd om vooruit te denken en neemt
initiatief tot actie
ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties, overziet grote gehelen en
vereenvoudigt complexe situaties
richt zich op de hoofdlijnen en de langere termijn

schriftelijk communiceren
-

schrijft teksten in een duidelijke en logische opbouw
past taalgebruik aan de doelgroep aan
hanteert een correct taalgebruik, schrijft helder, beknopt en foutloos

probleemoplossend werken
-

signaleert tijdig en onderzoekt problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoekt hierbij
naar verbanden
formuleert verschillende alternatieve oplossingen, overweegt voor- en nadelen en heeft oog
voor de praktische haalbaarheid

