
 

FUNCTIEINHOUD 

Leidend ambtenaar Vlabinvest apb (m/v) 

 

Jouw functie 
 

Je leidt Vlabinvest en staat in voor de sturing en coördinatie van de opdrachten inzake grond- en 

woonbeleid en inzake ondersteuning van investeringen in zorginfrastructuur. 

Als  leidend ambtenaar sta je mee in voor het algemeen beleid en de doelstellingen van Vlabinvest: 

• Samen met de raad van bestuur (RvB) en het directiecomité (DC) bewaak en verdedig je de 

missie, belangen en de opdracht van Vlabinvest op consequente wijze en doe je ook 

voorstellen ter verbetering van interne processen. 

• Je werkt samen met de RvB en de andere medewerkers van Vlabinvest aan een geïntegreerd 

beleid voor Vlabinvest. 

• Je participeert actief aan het DC van Vlabinvest en zorgt voor een goede 

informatiedoorstroming van en naar de andere medewerkers van Vlabinvest . 

• Je ontwikkelt mee een beleid en toekomstvisie voor Vlabinvest en vertaalt de visie en 

strategie van het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid, de provincie Vlaams-Brabant en 

RvB naar Vlabinvest via het meerjarenplan. 

• Je volgt de uitvoering van het meerjarenplan (realisaties en budget) en formuleert – indien 

nodig – voorstellen tot bijsturing ervan. 

• Je neemt een voorbeeldfunctie op inzake consequent en correct handelen. 

• Je stimuleert overschrijdende samenwerking en zorgt voor een positieve bijdrage van 

Vlabinvest in deze samenwerkingsverbanden of projecten (bv. met sociale 

huisvestingsmaatschappijen, gemeentebesturen, zorgsectoren, Vlaamse en Provinciale 

agentschappen). 

Als leidend ambtenaar ben je verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidend werk van Vlabinvest: 

• Je bereidt het beleid binnen het vakgebied voor door het uitwerken van beleidsvoorstellen, 

gepaste acties en maatregelen en detecteert hierbij tijdig opdrachtgebonden evoluties, 

uitdagingen, opportuniteiten en risico’s. 

• Op het eigen beleidsdomein ontwikkel je een visie en neem je binnen de 

bevoegdheidsmogelijkheden beslissingen over beleidsopties. Deze opties kan je overtuigend 

overbrengen zodat de RvB met kennis van zaken beleidsbeslissingen kan nemen. 

• Je werkt constructief samen met het politieke niveau, kabinetten van bevoegde ministers, 

beleidscel en parlementaire commissies. 

• Je bent de eindverantwoordelijke voor de dossiers die aan de RvB en het DC worden 

voorgelegd. Daarnaast ben je ook het beleidsgericht aanspreekpunt van Vlabinvest, o.a. voor 

de voorzitter en de RvB. 

• Je hebt een theoretische en praktijkgerichte kennis van het vakgebied en volgt de wetgeving, 

regelgeving en ontwikkelingen in het vakgebied op. 

 



 

Als leidend ambtenaar coördineer je de werking en de resultaten van Vlabinvest: 

• In samenwerking en dialoog met de raad van bestuur, de financieel verantwoordelijke en de 

medewerkers stel je de strategische en operationele doelstellingen (BBC) alsook het voorstel 

van begroting (financiële planning en budgetten) en de meerjarenplanning op. Tevens sta je 

in voor de evaluatie, bijsturing en rapportering ervan. 

• Je staat in voor de vooropgestelde resultaten van Vlabinvest en voor een doelmatige 

verdeling en besteding van de middelen. Je volgt inkomsten en uitgaven op. 

• Je coördineert en organiseert de dagelijkse activiteiten van de dienst en staat in voor een 

doelmatige werking zodat beleidsbeslissingen tijdig en kwaliteitsvol worden uitgevoerd. 

• Binnen Vlabinvest stimuleer je samenwerking, kennisoverdracht en informatiedoorstroming. 

• Je houdt rekening met de gevolgen van de acties van Vlabinvest voor de hele interne 

organisatiestructuur en voor betrokken actoren. 

• Je stimuleert initiatieven binnen het vakgebied en bouwt actief aan een netwerk en 

samenwerkingsverbanden tussen de betrokken (beleids-) instanties en actoren die voor het 

vakgebied belangrijk zijn (bv. met sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentebesturen, 

zorgsectoren, Vlaamse en Provinciale agentschappen) en dit met oog voor klanten van 

verschillende sectoren. Je benut en creëert kansen in overleg- en coördinatiefora. 

Als leidend ambtenaar sta je in voor operationeel leidinggeven en het HR-management van 

Vlabinvest: 

• Je geeft vorm aan een modern HR-beleid en handelt consequent in lijn met het algemene 

HRM-beleid van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, in samenspraak met de RvB. 

• Samen met de medewerkers detecteer je personeelsbehoeften en maak je in functie hiervan 

een voorstel voor personeelsbehoeftenplan van Vlabinvest op. 

• Je volgt afgesproken taken, activiteiten en dossiers mee op. 

• Je bouwt momenten van jaar- en projectplanning in en volgt deze mee op. Je evalueert de 

stand van zaken van de vastgelegde doelstellingen en stuurt bij waar nodig. Je behartigt 

(mee) cruciale dossiers. 

• Je kan op een efficiënte manier met jouw medewerkers communiceren en vergaderingen 

leiden. 

• Je coacht en ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en het 

ontwikkelen van hun competenties. Je zet aan tot kennisdeling en samenwerking. 

• Je stimuleert een open feedbackcultuur met aandacht voor inspraak en waardering van de 

medewerkers en zorgt zo voor een permanente motivatie van de medewerkers. 

• Je creëert de voorwaarden voor een productieve omgeving en werkorganisatie (incl. 

delegatie van bevoegdheden en verdelen van taken) die ruimte geeft aan individuele 

medewerkers om goed te functioneren en kansen bied om te groeien. 

 


