
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Projectleider digitale 
transformatie 

Functiecode: L05024 
Logistiek Departement 
L05 – dienst ICT 

Algemeen 
Rang: Ax.  
Graad coördinator expert. 
Functiefamilie: technische experten. 

Jouw eerste evaluator is de coördinator 
informaticaprojecten.  
Jij hebt geen leidinggevende opdracht. 

Doel 
Opstarten, opvolgen en bijsturen van ICT-projecten volgens een afgesproken projectaanpak om 
een vlotte afhandeling en oplevering te verzorgen ten dienste van de interne en externe klanten 
volgens vastgelegde afspraken. 

Resultaatgebieden 
1. Selecteren van de juiste middelen zodat het toepassen van de projectmethodologie ter 
ondersteuning van alle types projecten op efficiënte wijze en met een hoge betrouwbaarheid kan 
gevolgd worden. Taken: 

- informeren naar en analyseren van de behoeften binnen het vakgebied van het bestuur 
en de gebruikers en klanten 

- evalueren en bijsturen van gebruikte project methodologie en tools in samenspraak met 
het Project Management Office (PMO) 

- proactief aanbrengen en adviseren van verbeteringsvoorstellen 
- opvolgen van markttrends voor projectwerking 
- evalueren van ‘lessons learned’ en aanpassen methodologie conform evaluatie 
- implementeren en assisteren bij implementatie van nieuwe projectmethodologie en -

tools. 
2. Voorbereiden, opstarten, coördineren en realiseren van ICT-gerelateerde projecten binnen het 
bestuur zodat deze vlot verlopen. Taken: 

- opstellen vereiste project stappen en project definities 
- bewaken van de project scope en budget 
- coördineren en plannen tussen en met de diverse ICT-teams en met de projecteigenaar 
- coördineren van interne resources en externe integratoren en waar nodig assisteren bij 

de uitrol van het project 
- instaan voor het opleveren van kwalitatieve documentatie 
- instaan voor een vlotte overdracht naar ondersteuning 
- opvolgen en tijdig rapporteren van problemen en te nemen acties 
- opleveren van de projecten in overeenstemming met de projectdefinitie. 

3. Evalueren en adviseren aan interne en externe klanten rond automatisering zodat eventuele 
projecten en nuttig en haalbaar zijn, conform wet op overheidsopdrachten waar van toepassing. 
Taken: 

- aanleveren van technisch advies aangaande ICT-materies (oa hardware, software, 
communicatietechnologie en databanken) 

- overleg met de betrokken actoren binnen het vakgebied 
- haalbaarheidsstudie en impact analyse binnenkomende project aanvragen 
- opstellen van de ‘huidige situatie’ analyse uitvoeren en/of assisteren bij het 

maken/evalueren van de functionele analyse 



- uitvoeren en/of assisteren bij het maken/evalueren van de technische analyse 
- uitvoeren en/of assisteren bij het maken/evalueren van test scenario’s en test cases en 

het uitvoeren/opvolgen hiervan 
- opstellen en/of assisteren bij het maken van de lastenboeken / overheidsopdrachten 
- assisteren bij de evaluaties van de aanbiedingen 
- assisteren bij de leverancierskeuze. 

4.Bewaken en mee evalueren van de werking en het mee ondersteunen van de projectgerelateerde 
relevante ITSM-processen. Taken: 

- evalueren en adviseren aangaande beschikbare/ontbrekende services (Service Portfolio 
Management) 

- evalueren en adviseren aangaande verbeteringen ivm project werking (CSI Management) 
- evalueren en adviseren aangaande verbeteringen ivm service levels (Service Level 

Management) 
- evalueren en adviseren aangaande resource planning  (Workforce planning and 

management) 
- in samenwerking met de andere ICT-teams mee opvolgen en evalueren van Availability 

management 
- in samenwerking met de andere ICT-teams mee opvolgen en evalueren van Capacity 

management. 

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:  
Knelpunten ontleden:                                                                                                                cluster Denken 

Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen en 
in de toekomst te vermijden. 

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. 

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

Initiatief nemen:                                                                                                                 cluster Organiseren 
Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

Bijkomende competenties: 
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. 



Resultaatgericht werken:                                                                                                      cluster Uitvoeren 
Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

Omgaan met stress:                                                                                             cluster Houding aannemen 
Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

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: 4 jaar aantoonbare professionele ervaring in projectwerking en analyse. 

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

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je hebt interesse voor de hedendaagse ICT-ontwikkelingen en projectwerking. 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je hebt kennis van ontwikkelingsmethodologie 
- je hebt kennis van projectwerking en organisatiesystemen zoals oa  ITIL, PRINCE, … 
- je hebt kennis aangaande het coördineren en uitvoeren van complexe opdrachten 
- je gaat discreet om met informatie en respecteert de privacy 
- je kan gestructureerd en projectmatig werken 
- je bent communicatievaardig en dit zowel binnen het eigen team als naar de andere 

interne en externe klanten toe 
- je bent in staat complexe materie op een verstaanbare manier over te brengen naar de 

eindgebruiker en het beleid. 

Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in een openbaar bestuur. 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 
- wetgeving overheidsopdrachten. 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 23/03/2022 en besluit provinciegriffier op 29/03/2022. 

 


