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1. Algemene informatie  
 

  

 

De beleidsmedewerker ondersteunt het bestuur bij het vorm geven, opvolgen en 

bijsturen van het beleid, zowel op strategisch vlak als via concrete projecten. Hij is 

verantwoordelijk voor de uitbouw van een organisatiebeheersingsysteem en treedt op 

als kwaliteitscoördinator. Je trekt veranderingsprocessen, coördineert deze en 

ondersteunt ze waar nodig. Daarnaast stroomlijn je processen en bouw je de 

projectwerking uit in de organisatie 
 

 

 

 

 

 

Hove is een rustige groene en 
leefbare gemeente, waar het 
aangenaam wonen, werken 
en vertoeven is.  

Hove telt ruim 8.277 
inwoners. Iedere dag zetten er 
meer dan 130 medewerkers 
zich in voor onze 
samenleving. 

Dankzij hun inzet is Hove een 
gemeente waar het goed is 
om te leven.  
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2. Functiebeschrijving 

1. Functiebenaming 

Beleidsmedewerker 

2. Rang 

Av 

3. Weddenschaal 

A1a-A3a 

4. Beleidsdomein 

Staf algemeen directeur 

5. Globaal doel van de functie 

De beleidsmedewerker ondersteunt het bestuur bij het vorm geven, opvolgen 

en bijsturen van het beleid, zowel op strategisch vlak als via concrete 

projecten. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw van een 

organisatiebeheersingsysteem en treedt op als kwaliteitscoördinator. Je trekt 

veranderingsprocessen, coördineert deze en ondersteunt ze waar nodig. 

Daarnaast stroomlijn je processen en bouw je de projectwerking uit in de 

organisatie.   

De beleidsmedewerker werkt onder de leiding van  de algemeen directeur. 

Binnen het takenpakket van de beleidsmedewerker worden de prioriteiten 

bepaald door de algemeen directeur. De algemeen directeur en de 

beleidsmedewerker werken constructief samen, waarbij informatie gedeeld 

wordt en er kort op de bal kan gespeeld worden qua wisselende taken. Je kan 

flexibel en snel inspelen op veranderingen in wisselende prioriteiten en 

dringende taken.  

In je functie van beleidsmedewerker ben je tevens hoofd van de cel ICT – 

communicatie, GIS en informatieveiligheid. Je bouwt deze cel uit tot een 

volwaardige beleidsondersteunende cel waarbij de prioriteiten qua taken 

gekozen worden op basis van de realisaties in het meerjarenplan en een goede 

ondersteuning van de diensten om tot een efficiënte werking te komen. Dit 

omvat digitalisering, 

Je ondersteunt de mandatarissen in hun werking zodat ze over de benodigde 

informatie beschikken om het beleid vorm te geven. Dit gaat zowel over de 

ondersteuning bij dagelijkse dossiers, alsook grotere trajecten zoals 

regiovorming, waarbij aspecten zoals bestuurskracht aan bod komen.  

6. Plaats in de organisatie 

Legt rechtstreeks verantwoording af bij de algemeen directeur over de 

voortgang van de dossiers. 
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7. Hoofdbestanddelen van de functie 

a) Takenpakket: 

Resultaatsgebied 1: organisatiebeheersing & kwaliteitszorg 

De beleidsmedewerker zorgt ervoor dat het lokaal bestuur een kader voor 

organisatiebeheersing vaststelt. De beleidsmedewerker implementeert 

instrumenten en methodieken (CAF, model VVSG, …) uit om zelfevaluatie in 

te voeren, realiseert motivatie en betrokkenheid van de medewerkers om 

actief deel te nemen aan deze zelfevaluatie en hieraan verbetertrajecten te 

koppelen. Hij onderzoekt goede praktijken (vb: Audit Vlaanderen) en gaat 

hiermee aan de slag in de organisatie.  

Resultaatsgebied 2: projectmanagement 

Je bouw het projectmanagement in de organisatie verder uit. 

De beleidsmedewerker fungeert als projectcoördinator voor projecten 

binnen de organisatie, zowel organisatiebrede projecten als dienst- en 

afdeling overschrijdende projecten. Hij treedt op als aanspreekpunt voor 

projecten met externe partners. Daarnaast werkt hij sommige projecten 

zelf uit als projectmedewerker. Zijn rol wordt bepaald afhankelijk van het 

concrete project.  

Resultaatsgebied 3: beleidsmanagement  

De beleidsmedewerker zorgt voor de opmaak, het bewaken en opvolgen van 

de meerjarenplanning. Hij bouwt een dataset uit omtrent het gevoerde 

beleid, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de prioritaire 

beleidsdoelstellingen. Daarnaast evalueert hij het gevoerde beleid om na te 

gaan of de beoogde effecten bereikt worden. Hij  ondersteunt het lokale 

bestuur in het uitwerken van de strategie en de doelstellingen van de 

organisatie, brengt hinderpalen in kaart, neemt initiatieven om deze de 

hinderpalen te beheersen. 

Je start een traject op om beleidsdoelstellingen om te zetten naar concrete 

jaarplannen voor de organisatie die verder uitgewerkt worden in individuele 

doelstellingen van medewerkers.  

Een tweede aspect is het opvolgen van de externe partners en 

samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur participeert. Dit omvat 

het voorbereiden en opvolgen van de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en rechtspersonen (intercommunales, VZW’s, 

….). Hij adviseert het beleid over de werking en de inbreng van het lokaal 

bestuur in deze organen. Hij houdt de lijst bij van de gemeentelijke en 

ambtelijke afgevaardigden in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, bestuurs-, advies- en overlegorganen, 

vennootschappen,… en de ambtelijke opvolging ervan. Deze lijst wordt 
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voorgelegd aan de bevoegde organen zoals bepaald in het decreet over het 

lokaal bestuur.   

Resultaatsgebied 4: verbetering en innovatie 

Dit resultaatsgebied valt uiteen in twee delen: 

Enerzijds wordt er gestreefd naar samenwerkingsverbanden (integratie 

gemeente-OCMW, IGS, ….) om de uitvoering van het takenpakket van het 

lokaal bestuur te optimaliseren. Hij stelt haalbaarheidsstudies op en 

adviseert het bestuur hieromtrent. 

Anderzijds is er een interne component waarbij de bestaande 

dienstverlening geanalyseerd wordt en er gestreefd wordt naar een 

constante verbetering van de dienstverlening naar de burgers. Hij bouwt het 

lokaal bestuur uit tot een locatie voor bredere dienstverlening (o.a. ook door 

derden). 

Resultaatsgebied 5: financieel management. 

In kader van het algemeen beleid van de gemeente onderzoekt de 

beleidsmedewerker mogelijkheden tot subsidiëring en dient 

aanvraagdossiers in na overleg met het bestuur en de betrokken diensten. 

Resultaatsgebied 6: leidinggeven 

Je neemt een leidinggevende functie op bij het lokaal bestuur Hove. Je bent 

een meewerkend diensthoofd, waarbij sommige taken, projecten of 

dossiers door jou persoonlijk opgevolgd worden. Dit gebeurt in overleg met 

de algemeen directeur en in functie van interesses en competenties van 

jezelf en je team en de noden van de organisatie. 

Je neemt deel aan het managementteam en het diensthoofdenoverleg. Je 

werkt mee aan de projecten en acties die we opstarten en communiceert 

hierover aan je team. 

Resultaatsgebied 7: 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 lokaal bestuur te verbeteren en op een 

professionele manier met diversiteit binnen de organisatie om te gaan. Van 

elke collega wordt medewerking verwacht aan dit proces vanuit een 

positieve en constructieve ingesteldheid. Het is belangrijk dat dit wordt 

door vertaald  naar de betrokken medewerkers, partners en klanten van het 

lokaal bestuur én dat dit gecontroleerd en opgevolgd wordt. 
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Resultaatsgebied 8: alle opdrachten in het belang van het lokaal bestuur 

Hove  

De beleidsmedewerker is betrokken bij het lokaal bestuur Hove, haar 

medewerkers en haar inwoners en tracht zich voortdurend te verbeteren en 

zo bij te dragen tot het slagen van de organisatie. Een belangrijk element 

hierbij is de samenwerking met de directe collega's en de andere diensten. 

De beleidsmedewerker ondersteunt de algemeen directeur in haar taken. 

Een leidinggevende functie bij lokaal bestuur Hove 

Binnen onze organisatie speelt iedereen op zijn manier een belangrijke rol.  

Elke medewerker doet ertoe en heeft zijn eigen specifieke meerwaarde en 

ze dragen stuk voor stuk bij tot het vervullen van onze opdrachten.  Als je 

een leidinggevende functie bij ons bestuur opneemt, gaat je 

verantwoordelijkheid nog net iets verder. Je krijgt de kans mee de visie te 

bepalen binnen onze organisatie en binnen jouw team, je kan mee bepalen 

welke richting we uitgaan en welke accenten er worden gelegd.  Daarbij 

denk je ook mee na over welke budgetten en medewerkers daarvoor nodig 

zijn en hoe je je team het best organiseert om je diensten zo goed mogelijk 

aan te bieden. 

Jouw rol is niet altijd gemakkelijk. Je krijgt binnen onze organisatie dan ook 

alle kansen om met vallen en opstaan te groeien in je functie als 

leidinggevende. Zo kan je opleidingen volgen, een ontwikkelingstraject voor 

jezelf uittekenen,  krijg je ruimte om netwerken uit te bouwen en is er tijd 

om over het muurtje te kijken om te zien hoe op andere plekken rond jouw 

thema’s wordt gewerkt. Je wordt aangemoedigd om initiatief te nemen, te 

vernieuwen, te proberen en je mag daarbij fouten maken. Je staat hierbij niet 

alleen, maar je kan rekenen op de steun en hulp van het bestuur, de 

algemeen directeur, je afdelingshoofd, de overige diensthoofden en de 

collega’s van andere diensten.   

Het lokaal bestuur van Hove is een eerder klein bestuur. We hebben niet 

voor elk thema gespecialiseerde medewerkers of breed uitgebouwde 

teams. Dat maakt dat er van jou als leidinggevende  wel wat polyvalentie 

wordt verwacht en we erop rekenen dat je wanneer nodig mee (uitvoerende) 

taken van de medewerkers van je team opneemt.  Die combinatie van 

operationeel en beleidsmatig werken zorgt voor variatie. Dat is boeiend, 

maar -toegegeven- het is niet altijd evident om beiden te combineren.  

We vinden het belangrijk dat medewerkers met een leidinggevende functie 

niet enkel oog hebben voor de doelen die ze moeten bereiken, de efficiëntie 

van de dienstverlening  en de budgetten.  Oog voor het welzijn van de 

medewerkers van je team vinden we minstens even belangrijk. We willen 

dat mensen niet alleen goed, maar ook graag werken en zich goed voelen 

bij ons bestuur. Als leidinggevende heb je daar een belangrijke impact op. 
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Daarom geef je je teamleden de ruimte en de ondersteuning om initiatief te 

nemen, zich te ontplooien en te groeien - ook met vallen en opstaan. Je zorgt 

voor inspraak en betrokkenheid en creëert mee een sfeer waar mensen 

zichzelf kunnen zijn, fouten durven maken en waar er ruimte is voor 

menselijkheid, relativering  en humor. 

 

b) Verruimende bepalingen 

De taken die voortvloeien uit de resultaatsgebieden, kunnen niet als 

limitatief beschouwd worden, maar omvatte, ook het uitvoeren van alle 

taken die vereist zijn voor de vlotte werking van de dienst,  inbegrepen het 

verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening tijdens de 

afwezigheid van collega’s.  Er kunnen steeds bepaalde 

verantwoordelijkheden en taken worden toegewezen indien dit 

noodzakelijk is voor de efficiënte werking van de diensten. 

Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en 

kunnen te allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of 

organisatorische accenten binnen de gemeente. 

8. Functieprofiel 

Om voor de functie in aanmerking te kunnen komen wordt van de kandidaten 

volgend functieprofiel verwacht: 

Bij aanwerving: 

a) Kennis 

• Specifieke kennis van de materie, procedures en wetgeving relevant voor 

de functie (decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, …) en kan zich snel 

inwerken in nieuwe relevante wetgeving (subsidies, …) 

• Grondige kennis van en inzicht in het bestuurlijk en administratief kader 

• Grondige beheersing van organisatie- en veranderingsmanagement 

• Vertrouwd met politieke besluitvormingsprocessen, politieke structuren en 

verhoudingen  

• goede kennis van informaticapakketten (Microsoft office, …)  

 

b) Vaardigheden en attitudes 

• Visie ontwikkelen 

o Neemt afstand van de dagelijkse problemen 

o Neemt tijd om vooruit te denken 

o Overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties 

o Ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties 

o Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 

o Kan strategieën op een heldere manier voorstellen 

• Netwerken 

o  Legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de 

organisatie 
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o  Neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook 

buiten de organisatie 

o  Kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei 

niveaus 

o Houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en 

belangen van andere diensten 

o Doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee 

omgaan 

• Plannen en organiseren 

o plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten 

o stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar 

af 

o houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen 

o past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit 

eisen 

o  plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten 

voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig 

o verzekert continuïteit en behoudt overzicht 

• Ondernemen 

o Ziet en signaleert kansen of opportuniteiten 

o Onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te 

o verbeteren 

o Weet bestaande diensten kenbaar te maken aan het brede 

publiek 

o Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande 

instrumenten 

o Kan veranderingen initiëren, ondersteunen, begeleiden 

o Betrekt personen die te maken zullen hebben met de gevolgen 

van 

o de verandering 

o Toetst voorstellen aan de realiteit 

• Resultaatgericht werken 

o Inventariseert beschikbare middelen 

o  Streeft naar maximaal resultaat 

o Zoekt naar de meest optimale werkmethoden 

o Grijpt in wanneer resultaten niet voldoen 

o Zet door bij tegenslag of problemen 

• Zelfstandig werken 

o Kan met de nodige instructies aan de slag 

o Is stipt in het nakomen van afspraken 

o Kan werken zonder externe controle 

o Stuurt bij indien er fouten optreden 

 

 



9 
INFORMATIEFOLDER – beleidsmedewerker A1a-A3a – maart 2023 
 

 

• Flexibiliteit 

o Verandert op praktische wijze van aanpak om het beoogde 

resultaat 

o efficiënter te kunnen bereiken 

o Kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en 

plotse veranderingen 

o Herkent weerstand en gaat hier gepast mee om 

o Werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af 

o Toont bereidheid te leren en mee te groeien in veranderingen 

• Communicatievaardigheden 

o Je brengt je boodschap helder,  gestructureerd en aangepast 

aan je doelpubliek zodat ook technische gegevens duidelijk 

zijn, zowel mondeling als schriftelijk 

o Je kan een synthese maken van een complexe situatie of 

document, met behoud van de essentie. 

o Je schrijft teksten die een uithangbord zijn voor de 

organisatie wat betreft stijl, taal en vormgeving en slaagt erin 

de boodschap via een aantrekkelijk taalgebruik visueel voor 

te stellen. 

o Je let op je lichaamstaal en houding 

o Je gaat na of de boodschap voor de andere(n) duidelijk is en 

past aan waar nodig 

 

• Na aanwerving: 

zal het personeelslid de vereiste basiskennis in verband met de werking 

van de gemeentelijke overheden en het vakgebied kunnen uitbreiden 

door het volgen van relevante opleidingen.  

• In de loop van de loopbaan: 

Zal de betrokkene de kennisvereisten, vaardigheden en attitudes bij 

aanwerving moeten uitbouwen tot een niveau dat nodig is voor de 

optimale vervulling van zijn dienstverplichtingen.  Het bestuur zal ervoor 

instaan dat de daarvoor vereiste opleidingen, vormingen en trainingen 

kunnen gevolgd worden. 

 

c) Praktische ervaring: 

minstens 4 jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met de 

functiebeschrijving 
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3. Aanbod 
 

- flexibel uurrooster met mogelijkheid tot telewerken 

- gratis collectieve hospitalisatieverzekering – uitgebreide formule – aansluiting 

gezinsleden mogelijk aan voordelige premie 

- aansluiting bij de GSD-V, de sociale dienst van Vlaanderen met tal van 

voordelen 

- maaltijdcheques 8 euro (werkgeversbijdrage: 6,91 euro) 

- terugbetaling 100% kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer 

- fietsvergoeding woon-werk verkeer: maximum bedrag per kilometer dat op 

grond van de fiscale wetgeving en de socialezekerheidswetgeving is 

vrijgesteld 

- mogelijkheid tot fietslease via O2O 

- 2de pensioen pijler: 3% 

- gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector - 35 dagen) 

 

4. Aanvangswedde 

A1a – min.: 4.008,13 euro(bruto/maand) – 4 jaar anciënniteit 

A1a – max.: 5.666,38 euro (bruto/maand) – 27 jaar anciënniteit 

Diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke 

anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks 

relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen 

(mits voorleggen van de nodige bewijsstukken). 

 

5. Informatie functie, selectieprocedure en planning 

 
- Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur) – 38.00/38.00  

- vacant bij aanwerving met aanleg van een wervingsreserve – duurtijd: drie jaar 

- Uiterlijke termijn indienen kandidaturen: vrijdag 7 april 2023  

 

Aanwervingsvoorwaarden: 

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld  

- Je hebt minstens vier jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met 

de functiebeschrijving 

- Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B  

- Je slaagt in een selectieprocedure  

- Je behaalt een eindresultaat 'geschikt' in het assessment (inclusief 

psychologische screening) afgenomen door een externe firma 
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Selectieprogramma:  

Het selectieprogramma is als volgt vastgesteld:  

- deel 1 - een CV- screening op basis van één van volgende criteria: 4 jaar 

relevante beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving 

interesse en motivering kennis en expertise in overeenstemming met de 

functiebeschrijving 

- deel 2 - een schriftelijk gedeelte omvattende een digitale thuisopdracht: één of 

meerdere casestudie(s) waarbij de kandidaten geconfronteerd worden met een 

probleemsituatie 

- die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen; de 

kandidaten trachten een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een 

verslag weer te geven. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de 

inhoud, de vorm en de spelling. (40 punten)  

- deel 3 - een mondeling gedeelte dat de evaluatie van de overeenstemming van 

het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie beoogt, 

evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, 

vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. (60 punten)  

- deel 4 - assessment inclusief psychotechnische screening bij een externe 

firma, waarbij de kandidaat het resultaat 'geschikt' dient te behalen  

 

Om te slagen moeten de kandidaten op elk gedeelte, op elke proef en op elk 

onderdeel van elke proef tenminste 50 % van de punten en in totaal minimum 60% 

behalen. 

 

Timing van de selectieprocedure:  

- digitale thuisopdracht:  

o de opdracht wordt verstuurd op vrijdag 21 april 2023 te 9.00 uur. 

Kandidaten hebben de tijd om hun opdracht in te dienen tot en met 

maandag 24 april 2023 te 9:00 uur.  

 

- mondeling gedeelte: 2e helft maand mei – juiste datum en tijdstip wordt later 

meegedeeld  

 

- assessment inclusief psychotechnische screening bij een externe firma - week 

aansluitend op het mondeling gedeelte 
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6. Contact 
 

Voor verdere informatie m.b.t. de selectieprocedure en de jobinhoud kan je steeds 

terecht bij Martine Cuyvers, coördinator personeelsadministratie en secretariaat.  

 

Personeelsadministratie 

Lokaal bestuur Hove 

Geelhandlaan 1 – 2540 Hove 

 

Bereikbaar: 

- Via e-mail: martine.cuyvers@hove.be 

- Telefonisch: 03 460 34 60 (elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur) 

- Na afspraak (telefonisch of via e-mail aan te vragen) 

 

mailto:martine.cuyvers@hove.be

