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Functiebeschrijving Deskundige openbaar domein en patrimonium 
 

Functie 

Functienaam: deskundige openbaar domein en 
patrimonium 

Cluster: Omgeving 

Functiefamilie: coördinerend en uitvoerend 

Functionele loopbaan: B1-B3 

Afdeling: administratieve dienst omgeving 

 

Doel van de cluster 

De cluster Omgeving streeft ernaar om de woon-, leef- en werkomgeving in de gemeente Ruiselede te 
bewaren en te verbeteren. 

De cluster Omgeving behandelt alle grondgebiedszaken en bestaat uit twee diensten. De 
administratieve dienst omgeving (ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit) en de uitvoerende 
technische dienst (gebouwen, wegen, groen). 

Naast het beheer en onderhoud staat de cluster ook in voor het uitwerken en opvolgen van 
investeringsprojecten aan gebouwen en het openbaar domein. 

Plaats in de organisatie  

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator cluster omgeving. 

Geeft leiding aan de medewerkers die instaan voor de schoonmaak. 

Doel van de functie 

In hoofdzaak zorg je als deskundige voor een optimaal en efficiënt onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen. Dit zowel op bouwkundig als op technisch vlak. Je bereidt geplande investeringswerken 
voor en brengt deze tot een goed einde. Doordat je ook het eigen schoonmaakpersoneel aanstuurt 
heb je een korte lijn met de verschillende gebouwen. 

Daarnaast werk je mee aan de voorbereiding van projecten binnen het openbaar domein, ondersteun 
je de collega’s door toezicht te houden op afgeleverde vergunningen en ben je het aanspreekpunt bij 
de uitvoering van nutswerken. 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

 

Patrimonium 

Jouw dagelijks werkgebied is instaan voor de realisatie van het onderhoud en herstel van de 
gemeentelijke gebouwen en hun inrichting in functie van duurzaam, veilig en energiezuinig 
gebruik. In hoofdzaak zal dit met externe uitvoerders zijn. Wanneer de opdrachten passen binnen 
de eigen uitvoeringsdienst gebeurt dit in overleg met de technisch coördinator.  
Je staat dus in voor de voorbereiding, de uitwerking en de controle van uit te besteden werken, 
studies en raamovereenkomsten. Het inventariseren van installatie, bijhouden van hun periodiek 
onderhoud en opvolgen van verplichte keuringen vormt de basis voor een efficiënt beheer. 
Hiervoor is een degelijke basiskennis van wetgeving overheidsopdrachten en normeringen 
noodzakelijk. 
 
Als aanspreekpunt van de gebouwgebruikers zorg je voor de meest efficiënte oplossing en een 
open interne communicatie.  
 
Je werkt mee aan de opmaak van de meerjarenplanning en waakt over de beschikbare budgetten. 

 

Openbaar domein 

Je draagt bij tot de realisatie van de acties uit de meerjarenplanning met betrekking op het 
openbaar domein. Bijvoorbeeld de herwaardering van speel- en sportpleinen, trage wegen, 
vergroening- en onthardingsprojecten, … . 
Dit zijn dikwijls projecten waarbij er een extern aannemer moet worden aangesteld of een 
ontwerpbureau. Afhankelijk van de opdracht en jouw ervaring begeleid je het volledige traject tot 
en met realisatie. Je onderzoekt of er subsidiemogelijkheden zijn en vraagt deze aan. 
 
Je staat in voor toezichtstaken op vlak van omgevingsvergunningen en inname openbaar domein. 
Dit zijn onder andere controlemetingen, nazicht in kader van borgstellingen, afgeleverde 
vergunning, … . Je koppelt hierbij terug naar de omgevings- of mobiliteitsambtenaar. 
 
Je controleert de werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen (verkeerssignalisatie, kwaliteit 
heraanleg, timing) en stuurt bij indien nodig. Dit in overleg met de mobiliteitsambtenaar die de 
vergunning opmaakt. 

 

Schoonmaak 

Bij het onderhoud van gebouwen behoort ook de schoonmaak. Niettegenstaande de 
schoonmaaksters autonoom werken ben jij hun eerste aanspreekpunt op vlak van dagelijkse 
werking en aansturing. Je zorgt er onder andere voor dat verloven op elkaar worden afgestemd 
in functie van zaalbezetting. In piekperiodes (oa speelpleinwerking) zorg je in overleg en 
samenwerking met de personeelsdienst voor bijkomende externe ondersteuning. 
 

Veiligheid en Preventie 

Je ondersteunt de intergemeentelijke interne preventieadviseur om te zorgen voor een veilige 
werkomgeving. Je zorgt voor administratieve opvolging en werkt mee aan de uitrol en 
implementatie van veiligheidsvoorschriften.  
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Functieprofiel 

 

Technische competenties 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 
 

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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Management en beleid Strategisch management  X   

PC-vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 Outlook X X  

 Presentaties (Powerpoint) X X  

 Rekenbladen (Excel) X X  

 Software eigen aan de functie (Autocad) X   

 Tekstverwerking (Word) X X   

Werking en 
werkmiddelen 

Mondelinge communicatie X X  

 Procedures en procesbeheer X X  

 Projectmatig werken X X X 

 Schriftelijke communicatie X X  

 Werking van de organisatie X   

Wetgeving en regelgeving Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie X X X 

 Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie X   
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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Beheersmatige 
vaardigheden 

Voortgangscontrole X X  

 Plannen en organiseren X X  

Informatieverwerkend 
gedrag 

Analytisch denken X X  

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X X  

 Netwerken X X  

Leiderschap Leiding geven X X  

Probleemoplossend 
gedrag 

Besluitvaardigheid X X X 

 Initiatief X X  

 Klantgerichtheid X X  

Persoonsgebonden gedrag Kwaliteitsvol werken X X  

 Flexibiliteit X X  

 Stressbestendigheid X X X 

 Leerbereidheid X X X 

Waardegebonden gedrag Integriteit en loyauteit X X  

 
 


