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Wachter bouwkunde 
Functiefamilie: Technische experten 

Functiecode: C10002 

Algemeen 
Rang: Bv 
Graad: deskundige 
Directie Erfgoed & Erfgoedsites 
C10 - dienst Monumentenwacht 
Dit is geen leidinggevende functie 
Eerste evaluator van deze functie is het diensthoofd 
Deze versie werd gewaardeerd op 16/04/2019  en door de provinciegriffier goedgekeurd op 6/11/2018 

Doel 
Bijstaan van eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium met raad en daad op 
basis van het uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden. 

Resultaatgebieden 
1. Uitvoeren van kwaliteitsvolle inspecties van het aangesloten patrimonium zodat de bouwfysische 
staat ervan gedetailleerd in kaart gebracht wordt. Taken: 

- onderzoeken van het gebouw, met inbegrip van de minder toegankelijke delen zoals 
daken, zolders, goten, etc. 

- voorbereiden van offertes voor inspecties en diensten 
2. Uitvoeren van noodherstellingen zodat gevolgschade minimaal gehouden wordt. Taken: 

- uitvoeren van dringend onderhoud (o.a. reinigen van goten en afvoeren) en/of 
noodzakelijke kleine instandhoudingswerken (o.a. vervangen van een kapotte dakpan of 
lei, herstellen van een lek in een dakgoot) 

3. Opstellen van kwaliteitsvolle toestandsrapporten binnen de vooropgestelde termijn in het 
interprovinciale rapportsjabloon zodat het lid een duidelijk zicht krijgt op de toestand van zijn 
eigendom. Taken: 

- opmaken van de toestandsbeschrijvingen van de geïnspecteerde objecten 
- opmaken van aanbevelingen voor uit te voeren werken en onderhoud 
- opmaken van een object gebonden risico-inventarisatie 

4. Instaan voor een kwaliteitsvolle nazorg zodat het lid gestimuleerd wordt de aanbevelingen in het 
toestandsrapport ter harte te nemen. Taken: 

- verstrekken van basisinformatie over instandhouding en onderhoud op basis van de 
vaststellingen tijdens de inspecties en/of dienstverlening. 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties 
Functiefamilie: Technische experten 
Bijkomende: Communiceren Samenwerken Aanpassingsvermogen Praktisch denken Zelforganisatie 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je hebt een rijbewijs B 

- je hebt voldoende vakkennis van materialen, uitvoeringsmethoden en structuur van historische 
bouwwerken, je hebt de vaardigheid om bouwkundige gebreken op te sporen en kan het verband 
leggen tussen het schadebeeld, de oorza(a)k(en), de gevolgen en mogelijke oplossingen 

- je hebt een basishandigheid om kleine herstellingen te kunnen uitvoeren 
- je neemt snelle en efficiënte beslissingen op een zelfstandige manier 
- je kunt zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend 

overbrengen 
- je kunt je communicatie goed afstemmen op elke afzonderlijke situatie en hebt oog voor discretie 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- Autocad/Sketchup 
- veiligheid op de werf 
- klimtechnieken 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: 
- bachelor in het studiegebied architectuur of 
- bachelor in het studiegebied toegepaste wetenschappen - bouwkunde of 
- bachelor in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie - bouw of 
- bachelor in het studiegebied industriële wetenschappen bouwkunde 

- ervaring: geen 
Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 

- diploma: geen 



 2 

- ervaring: geen 
Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- je hebt affiniteit met het specifieke karakter van monumenten 
- je hebt een goede algemene fysieke conditie (hoogtevrees noch claustrofobie) 
- je bent bereid tot avond- en weekendwerk 
- relevante praktijkervaring al dan niet in de vorm van een opleiding is een pluspunt 

 


