
Functiekaart 

 

Functie 

Graadnaam: deskundige Afdeling/beleidsdomein: technische diensten 

Functienaam: deskundige mobiliteit   Cluster: werken (in uitbesteding – in eigen 

beheer) 

Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst: mobiliteit  

Doel van de entiteit 

De afdeling technische diensten staat in voor de kwalitatieve inrichting en onderhoud van 

het openbaar domein. De afdeling bestaat uit een cluster ‘grondgebiedszaken’ en een 

cluster ‘werken (in uitbesteding – in eigen beheer)’.  

De cluster werken (in uitbesteding – in eigen beheer) bestaat uit ‘openbare werken’, 

‘mobiliteit’ en de ‘uitvoerende diensten’. Samen hebben ze als doel om de openbare 

infrastructuur te beheren en ontwikkelen. Dit omvat onder meer het zo efficiënt mogelijk 

plannen, uitwerken en opvolgen van de uitbestede werken aan derden, het uitwerken van 

werken in eigen beheer en het goedkeuren en opvolgen van werken van 

nutsmaatschappijen. 

De dienst mobiliteit heeft tot doel het mobiliteitsbeleid van de gemeente te plannen, uit te 

voeren, op te volgen, te evalueren en in te bedden in regionale vervoersregio’s om zo tot 

een duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag te komen. 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: mobiliteitsambtenaar  

Geeft leiding aan: / 

Voor kennisname 

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

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   

  



CC Consult – Lochristi 

loc-20210818-functiebeschrijving deskundige mobiliteit 

Functiekaart 

2 

Kernresultaten 

Beleidsuitvoering in kader van mobiliteitsbeleid 

Begeleiden van de uitvoering van het actieprogramma van het mobiliteitsplan. 

Doel: zorgen dat de doelstellingen m.b.t. mobiliteit worden gerealiseerd 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 programmeren en realiseren van andere beleidsplannen op vlak van mobiliteit en 

verkeer (vb. trage wegen, save charter …) 

 programmeren van de projecten uit het actieprogramma 

 instaan voor de projectcoördinatie tussen de betrokken entiteiten en deskundigen, 

zowel intern als extern 

 opvolgen van de projecten (o.a. de financiële planning) 

 instaan voor de kwaliteitscontrole over de uitvoering van de projecten 

 adviseren van private en publieke projecten met gevolgen op vlak van mobiliteit 

 bijwonen bewonersvergaderingen en participatiemomenten 

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie  

Ondersteuning bieden bij het opzetten van het mobiliteitsplan en bijsturen op basis van 

de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam. 

Doel: mee bepalen van een kader dat richting voor de organisatie bij het nemen van 

dagelijkse beslissingen  

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 opmaken van het mobiliteitsplan 

 zorgen dat de doelstellingen m.b.t. mobiliteit worden gerealiseerd 

 programmeren van de projecten uit het actieprogramma 

 rapporteren over het mobiliteitsplan 

 adviseren bij omgevingsaanvragen met impact op mobiliteit (verkavelingen, grote 

bouwprojecten ...) 

Planologie mobiliteit 

Mee vormgeven van de ontwikkeling van de publieke ruimte via het formuleren van de 

planningsdocumenten met betrekking tot mobiliteit. 

Doel: zorgen voor de goede ruimtelijke uitwerking van het mobiliteitsplan 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 deelnemen aan en verlenen van advies tijdens overlegmomenten ten behoeve van 

de opmaak van de ruimtelijke studies    
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 formuleren van adviezen bij de opmaak van planmatige instrumenten zoals 

structuurplannen, RUP’s … van andere overheden    

 (mondeling) ondersteunen en verlenen van adviezen bij het procesverloop van 

grote projecten    

 ad rem inspelen op informatie betreffende mobiliteitsproblemen of –behoeften    

 instaan voor de verkeersplanning, -onderzoek en analyse    

Externe communicatie en netwerking 

Instaan voor een open externe communicatie en vertegenwoordigen van de gemeente bij 

externe partners    

Doel: verzorgen van een goede communicatiestroom naar externe belanghebbenden en 

partners 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 mee vertegenwoordigen van de gemeente in bestaande netwerken omtrent 

mobiliteit  

 actief deelnemen in de vervoersregioraad  

 onderhouden bestaande relaties met externen  

 instaan voor een vlot contact met de burger 

 afhandelen telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele 

manier  

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

Mobiliteitsdossiers 

Opmaken, opvolgen en afwerken van mobiliteitsdossiers.  

Doel: toezien op het efficiënt en effectief inzetten van de middelen met betrekking tot 

mobiliteit 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 controleren van de dossiers op de naleving van wetten, reglementeringen en 

vergunningen    

 opmaken, opvolgen en afwerken van vergunningsdossiers en signalisatieplannen 

en controle op het terrein    

 opmaken, opvolgen en afwerken subsidiedossiers    

Commissie mobiliteit en verkeersoverlegplatform 

Voorbereiden en opvolgen van de commissie mobiliteit en het verkeersoverlegplatform. 

Doel: overleggen, adviseren en voorstellen van initiatieven met betrekking tot verkeer en 

mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 
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 bijwonen van de commissie    

 voorstellen formuleren i.v.m. verkeerssignalisatie    

 opmaken van ontwerpen i.v.m. herinrichting van straten, pleinen, kruispunten    

Verkeersinfrastructuur 

Garanderen van de verkeersveiligheid bij zowel tijdelijke als permanente 

verkeerswijzigingen.  

Doel: zorgen dat iedereen zich op het grondgebied van het lokaal bestuur veilig kan 

verplaatsen  

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 zorgen voor de nodige informatie bij wegenwerken    

 zorgen voor de nodige signalisatie bij wegenwerken en bij activiteiten met 

belemmering of inname van het openbaar domein (kermis, koers, parkeerverbod 

bij verhuis …)    

 zorgen voor de nodige alternatieve doorgangen of routes bij wegenwerken  

 verwerken signalisatievergunningen in de software en GIPOD 

Mobiliteitspromotie 

Instaan voor de communicatie op vlak van mobiliteit. 

Doel: zorgen dat burgers steeds geïnformeerd zijn over de mobiliteitsplannen van het 

lokaal bestuur 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 verstrekken van informatie over mobiliteitsplannen en –wijzigingen    

 verstrekken van informatie over wijzigingen in het mobiliteitsplan    

 overleggen met en organiseren van participatiemogelijkheden voor de burgers en 

specifieke doelgroepen    

 promoten van milieuvriendelijke alternatieven (bus, fiets, carpooling …)    

 ontwikkelen van projecten om burgers te informeren, te sensibiliseren en op een 

aangename manier kennis te laten maken met alternatieve vervoerswijzen    

 instaan voor verkeers- en mobiliteitseducatie    

Projectmatig werken 

Specifieke, duidelijk afgebakende en dienst overschrijdende (verbeter)projecten op een 

gestructureerde wijze aanpakken. 

Doel: vooropgestelde doelen structureel behalen 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 
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 opstarten  en ondersteunen van projectgroepen (met verschillende kennis en 

disciplines) 

 vooropgestelde timing bewaken 

 opvolging en eventueel bijsturing van projecten 

 leren uit de verschillende projecten en de conclusies ter beschikking stellen van de 

organisatie en toepassen in volgende projecten 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, 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 taken: 

 meewerken aan een optimaal interne communicatie en 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.  

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

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

 opdoen van de nodige vakkennis en deze integreren in de werking van de dienst 

 opvolging wetgeving en regelgeving en deze kunnen toepassen  

 raadplegen vakgerichte informatie  

 

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

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten, zonder dat zijn/haar 

hoofdopdracht in het gedrang komt. 
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Functieprofiel 
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. 

Technische competenties 

 Gradatie 

Cluster Compeentie 
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Management en beleid Communicatiemanagement X   

 Financieel management X   

 Strategisch management X X  

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 PIM (Personal Information Manager) 

(Outlook) 

X X  

 Presentaties (PowerPoint) X X  

 Rekenbladen (Excel) X X  

 Software eigen aan de functie X X X 

 Tekstverwerking (Word) X X  

Werking en 

werkmiddelen 

Mondelinge communicatie X X  

 Procedures en procesbeheer X X  

 Projectmatig werken X X  

 Schriftelijke communicatie X X  

 Werking van de organisatie X X  

 Werkmiddelen en werkmethoden X X X 

Wetgeving en 

regelgeving 

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de 

functie 

X X  

 Wetgeving en regelgeving m.b.t. de 

organisatie 

X   
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Gedragscompetenties 

Cluster Competentie 
g
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tie

 1
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Beheersmatige 

vaardigheden 

Plannen en organiseren  X X  

Informatieverwerkend 

gedrag 

Analytisch denken  X X  

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken  X X  

Persoonsgebonden 

gedrag 

Veranderingsbereidheid  X X  

 Zelfstandig gedrag X X  

 Stressbestendigheid X X  

 Flexibiliteit X X  

Probleemoplossend 

gedrag 

Creativiteit  X X  

 Klantgerichtheid  X X  

Waardegebonden 

gedrag 

Integriteit  X X  

 

 

 


