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Functie  

Graadnaam: stafmedewerker 

Functienaam: stafmedewerker beleidscel college 

Functionele loopbaan: A1a-A3a 

Plaats in het organogram: 

stafdiensten onder algemeen 

directeur 

Dienst: secretariaat, onthaal en 

beleid 

Team: beleidscel college 

Doel van de/het dienst/team  

De dienst secretariaat, onthaal en beleid staat in voor de algemene administratieve 

ondersteuning van de bestuursorganen, het College van Burgemeester en Schepenen en de 

algemeen directeur.  

 

Het secretariaat staat daarbij maximaal in voor de kwaliteitsvolle afwerking van de dossiers 

naar de bestuursorganen, voor een goede informatiedoorstroom doorheen de organisatie, 

notulering en beheer van de briefwisseling.  

 

De dienst is ook verantwoordelijk voor een klantvriendelijk onthaal van bezoekers van het 

gemeentehuis en het sociaal huis. Daarbij wordt de planning van de inzet van de 

onthaalmedewerkers opgemaakt, in wisselwerking met de diensten die back-up verzorgen 

voor de onthaalwerking. 

 

De beleidscel college staat in voor de administratieve, inhoudelijke en communicatieve 

ondersteuning van het College van Burgemeester en Schepenen/Vast bureau. 

Doel van de functie 

De stafmedewerker beleidscel college ondersteunt alle leden van het schepencollege vanuit 

de organisatie van het lokaal bestuur. Dit betekent ondersteuning bij de voorbereiding van 

dossiers in het Schepencollege die door de leden moeten worden geduid, maar ook 

ondersteuning en adviesverlening aan de leden van het College om standpunten in te nemen. 

De stafmedewerker ondersteunt de leden van het College ook bij het voorbereiden van 

toelichtingen in de Raad en neemt ook een belangrijke rol op op vlak van agendabeheer.   
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De stafmedewerker vervult ook een ondersteunende rol voor de leden van het Schepencollege 

voor hun rol die ze opnemen bij het uitvoeren van het mandaat dat ze hebben gekregen vanuit 

het bestuur in bv. adviesorganen, Raden van Bestuur, Comités,… Dit op vlak van 

dossiervoorbereiding, aftoetsen van de beleidslijn, agendabepaling,…  

 

De stafmedewerker is een interne en externe netwerker in functie van de leden van het College. 

Hij/zij gaat hierbij proactief te werk en boort nieuwe netwerken aan die nuttig zijn voor de 

leden van het College om nog beter hun rol te kunnen opnemen.  

Plaats in de organisatie  

Werkt onder leiding van en rapporteert aan het diensthoofd secretariaat, onthaal en beleid 
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Kernresultaten 

Ondersteuning College van Burgemeester en Schepenen 

Als stafmedewerker ondersteun je de leden van het College van Burgemeester en 

Schepenen/Vast Bureau in het proces van beleidsvoering: van voorbereiding tot en met 

bijsturing en evaluatie. Je ondersteunt het bestuur door het voorbereiden van opdrachten 

waarbij zij de gemeente vertegenwoordigen. Je verzamelt en beheert informatie die nuttig en 

relevant is en stelt deze ter beschikking van het bestuur en de administratie. 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 vertalen van beleidsintenties naar beleidsplannen, beleidsdoelstellingen en initiatieven 

 permanent actualiseren van het legislatuurprogramma 

 actief opsporen en volgen van maatschappelijke tendensen die voor de gemeente 

relevant zijn en het beleid hierin adviseren 

 ondersteuning van de mandatarissen bij het voorbereiden van toespraken, 

voorwoorden, presentaties en de voorbereiding van vergaderingen 

 instaan voor de beleidsmatige vertaling van subsidieaanvragen, projectaanvragen en 

gemeentelijke publicaties 

 vragen aan mandatarissen beantwoorden en de behandeling van de vragen opvolgen 

 agendabeheer van de mandatarissen in functie van de vertegenwoordiging van de 

gemeente op formele en informele samenkomsten 

 instaan voor bedankingen, felicitaties en reacties op bijzondere gebeurtenissen 

namens het bestuur 

 opvolgen of bijwonen (in afwezigheid van de mandatarissen) van interne 

vergaderingen, rapporteren over deze interne vergaderingen 

 beleidsmatige bijdrage leveren aan gemeentelijke teksten 

 instaan voor een sterk inhoudelijk imago wanneer de leden van het College van 

Burgemeester en Schepenen de gemeente vertegenwoordigen op informele en 

formele samenkomsten 

Communicatie en informatie bestuur 

Instaan voor de nodige informatieverspreiding in naam van het bestuur  

 

Doel: ondersteunen  van het College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau op vlak 

van informatie en de burgers op een gepaste wijze informeren 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 
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 opvolgen persberichten    

 voorbereiden teksten    

 afspraken maken en contacten leggen met hogere overheden en andere partners    

 optreden als contactpersoon tussen de burgers en de bestuursleden    

 onderhouden van goede formele en informele contacten met collega's van andere 

gemeenten    

 extern vertegenwoordigen van de gemeente    

 opbouwen en onderhouden van externe relatienetwerken met leveranciers, 

deskundigen en andere partners    

 bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende 

overheden,…) in kaart brengen en onderhouden 

 de organisatie en/of entiteit vertegenwoordigen in diverse organisaties of op 

evenementen, fora,… 

 telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier 

afhandelen     

Administratieve taken bestuur 

Uitvoeren van administratieve taken ter ondersteuning van de activiteiten van de leden van 

het CBS/VB. 

  

Doel: ondersteunen van de bestuursleden in hun dagelijkse werking 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 samenstellen en bijhouden van dossiers    

 bijhouden van de agenda en het beleggen van vergaderingen, zowel intern als extern    

 verzorgen van de inkomende en de uitgaande correspondentie    

 opvolgen van de ter ondertekening gelegde briefwisseling, zowel per email, brief als 

telefonisch    

 opstellen van verslagen, kopiëren van documenten, bijhouden van het klassement …    

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 

dienstverantwoordelijke, de collega's van andere diensten en het bestuur.  

 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 

optimaal te kunnen realiseren 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 
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 meewerken aan een optimaal interne communicatie  

 informeren van de medewerkers van de eigen dienst over het strategisch beleid, 

veranderingsprocessen 

 ondersteunen van een optimale overlegstructuur van het bestuur met de administratie 

 zorgen voor een optimale communicatie met het college 

 bevorderen van communicatie in alle richtingen (top-down, bottom-up en horizontaal) 

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de 

diverse diensten en medewerkers 

 actief deelnemen aan intern overleg 

Wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van 

belang voor de dienst en het bestuur. 

 

Doel: de dienst/het bestuur voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 

 wetgeving en regelgeving correct kunnen toepassen 

 de nodige informatie raadplegen, vakkennis opdoen en de opgedane kennis 

integreren in de werking van de organisatie en van het cbs/vb 

 vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de 

eigen dienst en de andere diensten 

 briefen van de medewerkers en mandatarissen om het benodigde kennisniveau op 

peil te houden 

 juridisch ondersteunen van complexe dossiers 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

Generieke gedragscompetenties 

 leeft zich in de situatie van klanten in 

 vraagt cliënten of klanten naar hun wensen; luistert en vraagt door tot een compleet 

beeld van de vraag ontstaat  

 speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 

 stelt bij het uitwerken van acties de vraag van de cliënt centraal  

 kijkt naar de organisatie, dienst of eigen werk door de ogen van de klant en zoekt naar 

verbeteringen 

 deelt informatie en ervaringen met anderen. 

 biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben. 

 levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten. 

 reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen. 

 past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. 

 overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen 

 zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

 schakelt gemakkelijk over naar een andere activiteit. 

 blijft effectief wanneer taken onverwacht veranderen. 

 kan met veel verschillende mensen samenwerken. 

 past zich snel en effectief aan aan andere omstandigheden. 

 is in staat en bereid om zich aan te passen aan nieuwe verwachtingen in een nieuwe 

functie of nieuwe rol, zonder het eigen doel uit het oog te verliezen. 

 maakt zich in een nieuwe organisatie snel de cultuur eigen, weet snel wat wel en niet 

kan 

 stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

 evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen 

 stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is  

 voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

 schat in wanneer aspecten efficiënter kunnen verlopen en doet zelf voorstellen ter 

verbetering of past de eigen werkwijze aan   
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Functiespecifieke gedragscompetenties 

Omgaan 

met 

informatie 

Informatieverwerking: 

Begrijpen van basisinformatie zoals instructies, teksten en basisideeën en 

binnen de beschikbare tijd kunnen verwerken. Begrijpen van elementaire 

zaken, kunnen omgaan met onduidelijke of onvolledige informatie en 

correct inschatten van eigen kennis. Ontdekken van gaten in informatie en 

doeltreffend bijkomende informatie zoeken.  

Integriteit: 

Handelen vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, waarden 

en omgangsregels die gelden voor de functie en de cultuur waarin er 

gewerkt wordt. Denk aan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, 

gelijke behandeling, correctheid en transparantie. 

Nauwgezetheid: 

Consistent en effectief omgaan met detailinformatie, met aandacht voor 

details opdrachten afwerken. Nauwkeurig voorbereiden, uitvoeren, 

afwerken, opvolgen en bijsturen van een taak. Je ben niet tevreden met 

‘goed genoeg’ en probeert fouten zo veel als mogelijk te voorkomen, ook al 

is er tijdsdruk. 

Analytisch denken: 

Ontleden van situaties en problemen en op zoek gaan naar aanvullende, 

relevante informatie. Verbanden herkennen, inzicht krijgen in oorzaak en 

gevolg en op basis van beschikbare informatie en criteria juiste en 

realistische conclusies trekken.  

Synthesevermogen: 

Leggen van relevante en correcte verbanden tussen verschillende gegevens 

met het oog op de integratie tot een samenhangend geheel. Genereren van 

alternatieven en trekken van sluitende conclusies. 

Adviseren & argumenteren: 

Het maken van een goede indruk op anderen en hen adviseren over een 

bepaald standpunt of idee. Hen aanzetten tot actie of instemming krijgen 

voor bepaalde plannen door gebruik te maken van de juiste argumenten, 

methode en autoriteit. Het geven van advies en soms andere dienstverlening 

door middel van de eigen expertise. Een vertrouwensrelatie opbouwen op 

basis van eigen expertise. Iets in een organisatie kunnen veranderen of 

verbeteren, zonder over directe macht of middelen te beschikken. 

Oplossingsgerichtheid: 
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Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van 

alternatieven en uitvoeren van de beste oplossing. Op eigen initiatief 

opvangen van onverwachte situaties door, op basis van kennis en ervaring, 

mogelijke oplossingen af te wegen en de best passende oplossing te 

implementeren. 

Creativiteit: 

Formuleren van originele en vernieuwende ideeën, oplossingen en 

werkwijzen. Zich richten op vernieuwing van producten, processen en 

diensten om zo tegemoet te komen aan toekomstige uitdagingen.  

Omgaan 

met taken 

Voortgangscontrole: 

Realistisch inschatten van kosten en tijd. Doeltreffend mensen, middelen en 

budgetten inzetten. Effectief bewaken van de voortgang in tijd en kwaliteit 

van het eigen werk en het bewaken van aan anderen gedelegeerd werk in 

functie van de vooropgestelde doelen. Opstellen van procedures om deze 

voortgang te controleren. 

Plannen & organiseren: 

Aanbrengen van structuur in tijd en ruimte. Het stellen van prioriteiten en 

objectief meetbare doelen bij het aanpakken van taken en opdrachten zodat 

deze volgens een vooropgestelde planning gerealiseerd worden. In functie 

van de prioriteiten nauwgezet actieplannen uittekenen en daarbij de juiste 

middelen (mensen, budget, logistiek) inschakelen binnen de beschikbare 

tijd. 

Schriftelijke communicatie: 

Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in een begrijpelijke taal, aangepast 

aan de ontvanger, schriftelijk kunnen overbrengen. Een aantrekkelijk en 

motiverend schriftelijk taalgebruik hanteren en zorg dragen voor een goed 

communicatieklimaat. 

Mondelinge communicatie: 

Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in een begrijpelijke taal, aangepast 

aan de ontvanger, mondeling kunnen overbrengen. Een aantrekkelijk en 

motiverend mondeling taalgebruik hanteren en zorg dragen voor een goed 

communicatieklimaat. 

Initiatief: 

Uit eigen beweging acties ondernemen en niet wachten op opdrachten van 

anderen. Het zien van opportuniteiten, het creëren van kansen of het 

signaleren van problemen en ernaar handelen zonder af te wachten. Werk 

tot een goed einde kunnen brengen, zonder ondersteuning of toezicht van 

anderen. 

Resultaatgerichtheid: 

Richten van acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren of 

overstijgen van beoogde resultaten of doelstellingen. Bereid zijn in te 

grijpen bij tegenvallende resultaten. 

Zelfstandig werken: 
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Zelfstandig een taak tot een goed einde kunnen brengen, zonder 

ondersteuning of toezicht van anderen. Verantwoordelijkheid opnemen 

zonder daartoe aangespoord te worden. 

Omgaan met 

mensen 

Situationeel leiderschap: 

Stellen van de meest effectieve leiderschapsstijl gezien de situatie en de 

betrokken individuen. Het observeren van waarneembaar gedrag bij de 

medewerker(s) en de leiderschapsstijl daarop aanpassen. Door het gedrag 

van medewerker(s) te observeren en door het eigen gedrag daarop aan te 

passen, de situatie onder controle krijgen en zo het gewenste resultaat 

creëren. 

Groepsgericht leidinggeven: 

Aanmoedigen van samenwerking tussen teamleden en teams. Betrekken van 

teamleden door hun beleving en expertise als vertrekpunt te nemen. 

Motiveren & coachen: 

Motiveren: Kunnen detecteren wat anderen intrinsiek en extrinsiek motiveert 

of demotiveert. Mensen op individueel of groepsniveau gepast kunnen 

aanspreken zodat ze taken en opdrachten met inzet, enthousiasme en oog 

voor kwaliteit aanpakken.  

Coachen: Ondersteunen, waarderen en erkennen van medewerkers, zodat 

zij hun kwaliteiten kunnen ontplooien, optimaal presteren en groeien in hun 

professionele en persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding van 

medewerkers afstemmen op wat ieder individu afzonderlijk nodig heeft om 

persoonlijke ontwikkeling en loopbaankansen te vergroten. 

Conflicthantering: 

Zoeken naar de oorzaak van de spanningen, ontdekken van behoeften en 

noden achter het conflict, en hoe deze in de toekomst te vermijden. 

Aanpakken van conflictsituaties en ombuigen naar een harmonieuze 

samenwerking of heldere afspraken waarin de betrokken medewerkers zich 

kunnen vinden. 

Netwerken: 

Ontwikkelen en onderhouden van professionele relaties, netwerken of 

contacten om informatie, steun en medewerking te verkrijgen, zowel binnen 

als buiten de eigen organisatie.  

Onderhandelen: 

Verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe brengen en optimale 

resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen. Behendig in 

het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van 

win-winsituaties. 

Omgaan 

met 

omgeving 

Loyauteit: 

Zich verbonden voelen met, opkomen voor en verdedigen van de 

organisatiebelangen bij anderen.  Hierbij wordt het gedrag afgestemd op de 

noden, prioriteiten en objectieven van de organisatie. 

Aanpassingsvermogen: 
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Doelmatig blijven handelen door zich bij veranderende omgeving, 

werkwijzen of mensen gemakkelijk aan te passen. Kunnen omgaan met 

evolutie en diversiteit. Vlot kunnen schakelen tussen taken, opdrachten en 

doelen. Openstaan voor verandering en meegaan in wat anderen nodig 

hebben. Vlot kunnen omgaan met wijzigingen in plannen. De kleur van de 

omgeving aannemen.   

Organisatiebewustzijn: 

Begrijpen van de informele structuren en de machtsrelaties binnen de 

organisatie en er op een adequate manier op inspelen. Invloeden en 

gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de 

organisatie inzien. In staat zijn om het effect in te schatten van nieuwe 

gebeurtenissen. 

Diplomatisch handelen: 

Rekening houden met de gevoeligheden, behoeften en doelen van de 

verschillende partners, zowel de interne als externe en (politieke) partners. 

Zich kunnen verplaatsen in het speelveld van de ander, de complexe 

belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden en 

de (politieke) haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten. Het 

onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen en hiermee 

rekening houden, alsook het onderkennen van de invloed van het eigen 

gedrag op anderen. 

 

Visieontwikkeling: 

Bekijken van zaken op een afstand en in een ruime context plaatsen. Afstand 

nemen van de dagelijkse praktijk en zich een beeld vormen van de toekomst. 

Zich concentreren op hoofdlijnen en langere termijn, bepalen van 

prioriteiten, vastleggen van doelstellingen en deze vertalen in een coherent 

strategisch plan. 

Omgevingsbewustzijn: 

Goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke, politieke, economische, 

markt- en technologieontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor 

de eigen afdeling of de volledige organisatie. Rekening houden met alle 

partijen die een rol spelen voor de organisatie. Beleidsparameters begrijpen 

en bepalen ter optimalisatie van de organisatieprocessen. 

Ondernemerschap: 

Signaleren van opportuniteiten en mogelijkheden, zowel voor bestaande als 

nieuwe producten en diensten, met het oog op het behouden en vergroten 

van het succes van de organisatie. Opstellen en opvolgen van een 

strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur. 

Innovativiteit: 

Vernieuwend denken en handelen. Kansen en mogelijkheden zien voor 

vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten. Een voorkeur hebben 

voor het uitproberen van verbeteringen en vernieuwingen, boven het 

handhaven van het bestaande. 
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Omgaan 

met eigen 

functioneren 

Besluitvaardigheid: 

Doelgericht acties ondernemen of standpunten innemen en zich hieraan 

houden door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen. Afhankelijk van de 

situatie op het juiste moment, zowel vlot als weloverwogen, beslissingen 

kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig 

is of de uitkomst ervan een risico inhoudt. 

Veranderingsbereidheid: 

Zich openstellen voor (organisatie)verandering en actief nieuwe denkkaders 

opzoeken. Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en de 

werking van het team door de bereidheid om te leren en mee te groeien 

met veranderingen. 

Assertiviteit: 

Overbrengen van eigen standpunten of belangen op een heldere en 

effectieve manier zonder daarmee de relatie met anderen te schaden. 

Opkomen voor eigen meningen of belangen met respect voor anderen, zelfs 

indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen. 

Empathie: 

Effectief luisteren, oprecht betrokken zijn en zich inleven in de al dan niet 

uitgesproken gedachten en gevoelens van anderen en er in zijn handelingen 

rekening mee houden. Effectief luisteren door te tonen belangrijke 

informatie op te pikken uit verbale en non-verbale boodschappen, door te 

vragen en in te gaan op reacties. Aandacht en ruimte geven aan de 

gesprekspartner. 

Doorzettingsvermogen: 

Volharden ook als er weerstand is. Het aangaan van risico's om een bepaald 

voordeel te behalen. Vasthouden aan een bepaald doel en pas stoppen als 

het doel bereikt is. 

Stressbestendigheid: 

Kunnen omgaan met spanningen, obstakels en frustraties in de werksituatie. 

Kalm en efficiënt blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, 

teleurstelling of tegenwerking door eigen emoties te controleren. De eigen 

sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet 

overschatten of onderschatten. Constructief reageren op kritiek. 

Leerbereidheid: 

Wil om steeds meer informatie te verwerven met als doel bij te leren en mee 

te groeien met veranderingen. Nieuwe informatie makkelijk en vlot kunnen 

opnemen en in de praktijk toepassen. 
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Technische competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

G
ra

d
a
tie

 1
 

G
ra

d
a
tie

 2
 

G
ra

d
a
tie

 3
 

Digitale vaardigheden 

Algemene computervaardigheden (PC, laptop)  X  

Mobile devices (smartphone, tablet)  X  

Tekstverwerking (Word)  X  

Rekenbladen (Excel)  X  

Presentaties (Powerpoint)  X  

Digitaal e-mail, agenda-, taakbeheer (Outlook)  X  

Digitale communicatie- en vergaderplatforms 

(Teams, Skype) 

 X  

Digitale notitieblokken (OneNote)  X  

Zoekmachines en internet (Google, …)  X  

Professionele sociale media (Twitter, LinkedIn)   X 

Software eigen aan de functie  X  

 

Wetgeving en 

regelgeving 

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

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

 

Werking en 

werkmiddelen 

Werking van de organisatie   X 

Werkmiddelen en werkmethodieken  X  

Procedure en procesbeheer  X  

Projectmatig werken  X  

 

Strategisch management   X 
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Management en 

beleid 

Financieel management X   

Communicatiemanagement  X  

 

Voor kennisname  

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

 

 Personeelslid Direct leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   

 


