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Algemeen 
Rang: Av 
Graad: beleidsmedewerker 
Functiefamilie: conceptuele functies 

Eerste evaluator: de coördinator 
grensoverschrijdende samenwerking 
Dit is geen leidinggevende functie  

Doel 
Verder uitbouwen en faciliteren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en 
Nederlandse provincies, dit binnen de afgesproken kaders van deze besturen. 

Resultaatgebieden 
1. Uitbouwen en faciliteren van de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden waarvan de provincie Oost-Vlaanderen lid is, zodat 
deze samenwerkingen optimaal kunnen verlopen. Taken: 

- uitbouwen en faciliteren van de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de 
Vlaams-Nederlandse Delta in nauwe samenwerking met de partnerbesturen 

- uitbouwen en faciliteren van de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van 
euregio Scheldemond in nauwe samenwerking met de partnerbesturen 

- opvolgen van opportuniteiten bij het “Interreg Vlaanderen – Nederland”-programma in 
functie van financiering van grensoverschrijdende projecten 

- uitbouwen van kennis en expertise over grensoverschrijdende samenwerking en 
fungeren als aanspreekpunt voor organisaties en overheden 

- opvolgen interessante netwerkorganisaties (voornamelijk WVEG en Eures) 
2. Uitbouwen en faciliteren van de werking van de Vlaams-Nederlandse Delta zodat maximaal kan 
ingespeeld worden op grensoverschrijdende opportuniteiten door waarneming van het VND-
secretariaat, met zowel inhoudelijke als organisatorische. Taken: 

- voorbereiden, organiseren en opvolgen van de overlegstructuren van de VN Delta 
(voornamelijk de stuurgroep en kerngroep) 

- nuttige netwerken opzetten rond strategische thema’s met relevante stakeholders op 
vraag van de stuurgroep van de VN Delta 

- relevante projecten en initiatieven aanjagen tussen partijen uit de zes provincies 
3. Uitbouwen en faciliteren van de euregio Scheldemond volgens de Grensvisie zodat maximaal kan 
ingespeeld worden op grensoverschrijdende opportuniteiten. Taken: 

- nuttige netwerken opzetten rond strategische thema’s met relevante stakeholders op 
vraag van de Scheldemondraad 

- initiatief nemen, uitvoeren of een trekkersrol opnemen van specifieke, bestuurlijk 
besliste, projecten: oa. Grensknelpunten 

- faciliteren en begeleiden van Scheldemondfondsprojecten 
- zorg dragen voor de communicatie van euregio Scheldemond 
- voorbereiden, organiseren en opvolgen van de overlegstructuren van euregio 

Scheldemond (voornamelijk de Scheldemondraad en werkoverleg) 



- (verschillende taken verlopen in afstemming met de andere beleidsmedewerkers). 
4. Bijdragen aan de werking van de dienst zodat een continue en efficiënte dienstorganisatie 
mogelijk is. Taken: 

- budget opmaken en beheren, samenwerking coördineren, intern en extern netwerk 
uitbouwen van de grensoverschrijdende initiatieven 

- communicatietaken opnemen zoals afgesproken tussen de verschillende partners 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties: 
Band met de werkgever:                                                                                     cluster Houding aannemen 

Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

Klantgericht zijn:                                                                                                cluster Omgaan met mensen 
Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

Verantwoordelijkheidsgevoel:                                                                            cluster Houding aannemen 
Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

Creativiteit:                                                                                                                                  cluster Denken 
Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 

Welzijn, milieu, duurzaamheid:                                                                          cluster Houding aannemen 
Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid en 
je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

Specifieke competenties  voor deze functiefamilie:  
Communiceren:                                                                                                 cluster Omgaan met mensen 

Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

Samenwerken:                                                                                                   cluster Omgaan met mensen 
Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

Kritisch benaderen:                                                                                                                    cluster Denken 
Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

Zin voor kwaliteit:                                                                                                                  cluster Uitvoeren 
Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 

Problemen aanpakken:                                                                                                         cluster Uitvoeren 
Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 

Bijkomende competenties: 
Aanpassingsvermogen:                                                                                     cluster Omgaan met mensen 

Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

Doelen stellen:                                                                                                                            cluster Denken 
Je bent in staat een beeld te ontwikkelen van de toekomst. Je maakt het concreet en meetbaar, 
en je kan je denken en doen daarop afstemmen  

Inzetten van vakkennis:                                                                                                         cluster Uitvoeren 
Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

Zelforganisatie:                                                                                                                   cluster Organiseren 
Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

Plannen:                                                                                                                               cluster Organiseren 
Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel binnen 
een bepaalde tijdsduur te halen. 

Selectievoorwaarden 



Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 
- diploma: master 
- ervaring: geen vereiste 

Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering: 
- diploma: geen vereiste 
- ervaring: geen vereiste 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je bent bereid op onregelmatige tijdstippen te werken en gaat hier flexibel mee om 
- je bent bereid een sterk wisselend takenpakket te aanvaarden 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je bent zowel schriftelijk als mondeling in staat om een boodschap duidelijk, volledig en 

overtuigend over te brengen 
- je beschikt over de nodige netwerkcapaciteiten 
- je kan administratief en bestuurlijk overleg organiseren, rapporteren en opvolgen, inclusief 

evenementen 
- je bent in staat goed te werken met en in een team en regelmatig te overleggen met je 

collega’s en je leidinggevenden 
- je hebt een rijbewijs B 

Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in een openbaar bestuur 
- ervaring binnen grensoverschrijdende projecten of samenwerking 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 12/04/2021 en besluit provinciegriffier op 13/04/2021. 

 


