
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Controleur der werken Functiecode: M02016 
Directie Leefmilieu 
M02 - dienst Integraal waterbeleid 

Algemeen 
Rang: Cv 
Graad: technisch medewerker 
Functiefamilie: toezichthoudende functies 

Eerste evaluator: de coördinator cel Uitvoering 
Dit is geen leidinggevende functie 

Doel 
Controleren van werken die uitgevoerd worden aan de onbevaarbare waterlopen binnen een 
sector van het grondgebied van de provincie zodat kan nagegaan worden of de behaalde 
resultaten overeenkomen met de gestelde doelen. 

Resultaatgebieden 
1. Controleren van uitgevoerde werken door aannemers zodat kan nagegaan worden of de werken 
uitgevoerd zijn conform de gegeven opdracht. Taken: 

- controleren of de werken conform zijn met de plannen, het bestek, de vergunningen,… 
- verrichten van topografische opmetingen van de uitgevoerde hoeveelheden met oog op 

de opmaak van de maandelijkse vorderingsstaat 
- bijwonen van werfvergaderingen, bijhouden van het dagboek van de werken en de 

controledocumenten bij (keuringsattesten, weegbons,…). 
2. Controleren van werken door derden zodat kan nagegaan worden of de werken uitgevoerd zijn 
conform de opgelegde voorwaarde. Taken: 

- controleren of de werken uitgevoerd door particulieren of derden conform de 
machtiging van de deputatie zijn. 

3. Uitvoeren van terreinwerk zodat de opgelegde taken vlot kunnen worden uitgevoerd. Taken: 
- verrichten van terreinonderzoek m.b.t. klachten, (her)klassering van waterlopen,… 
- assisteren bij terreinopmetingen. 

4. Rapporteren aan de hogere leiding zodat er een vlotte communicatie met de leidinggevenden 
omtrent de opgelegde taken. Taken: 

- verslag uitbrengen van de verschillende activiteiten (technisch, kwaliteit, veiligheid, 
werforganisatie, werfopvolging,…) 

- rapporteren over terreinonderzoek m.b.t. klachten, (her)klassering van waterlopen,… 

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. 

Praktisch denken:                                                                                                                       cluster Denken 
Je hebt inzicht in de praktische kant van het werk. Je weet voldoende wat je zelf kan op dat 
gebied. 

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. 

Zelfstandig handelen:                                                                                                        cluster Organiseren 
Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp van 
anderen. 

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. 

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

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

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. 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: secundair onderwijs 
- ervaring: geen vereiste 

Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering: 
- diploma: zelfde vereiste als via externe procedure 
- ervaring: geen vereiste 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- (geen) 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je hebt een rijbewijs B 
- je hebt affiniteit met de uitvoering van bouwkundige infrastructuur op het terrein 

- je hebt in het bijzonder technische basiskennis m.b.t. waterbouwkundige infrastructuur 
- Je kan technische uitvoeringsplannen lezen en eenvoudige berekeningen uitvoeren  
- je hebt basiskennis overheidsopdrachten, standaardbestek 250, normen veiligheid op de 

werf 



Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in een openbaar bestuur 
- ervaring in de waterbouwkundige sector 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 

- VCA uitvoerenden 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 29/03/2021 en besluit provinciegriffier op 30/03/2021. 

 


