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Planoloog 
Functiefamilie: Technische experten 

Functiecode: R01004 

Algemeen 
Rang: Av 
Graad: beleidsmedewerker 
Directie Ruimte & Mobiliteit 
R01 - dienst Ruimtelijke planning 
Dit is geen leidinggevende functie 
Eerste evaluator van deze functie is het diensthoofd 
Deze versie werd gewaardeerd op 27/05/2019  en door de provinciegriffier goedgekeurd op 
21/01/2016 

Doel 
Instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van het ruimtelijk planningsbeleid zodat de provincie 
kan voldoen aan één van de kerntaken binnen het grondgebonden beleid. 

Resultaatgebieden 
1. Behandelen van ruimtelijke documenten of projecten zodat het ruimtelijk planningsbeleid kan 
uitgevoerd worden. Taken: 

- inhoudelijk begeleiden van de provinciale ruimtelijke beleidsvorming 
- schrijven van strategische visies en beleidskaders in het kader van het provinciaal 

ruimtelijk beleidsplan 
- begeleiden van de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, structuur- en 

uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen van gemeenten, het Vlaamse 
Gewest en de andere provincies en opstellen van een ontwerp advies- en/of 
goedkeuringsbesluit voor deputatie. Hiertoe overleggen organiseren en voorbereiden en 
coöperatief samenwerken 

- begeleiden of opstellen van provinciale ruimtelijke plannen of initiatieven. Hierbij 
studiebureaus inhoudelijk en formeel begeleiden of samen met andere ruimtelijke 
planners een planningsproces tot een goed einde brengen. Schrijven van Ruimtelijke 
visies en/of ontwerpen. Behandelen van bezwaren of klachten 

2. Inbrengen van planologische expertise en instaan voor ervaringsuitwisseling zodat het beleid, 
personeel en derden een antwoord krijgen op hun vragen en verzoeken. Taken: 

- beantwoorden van vragen om informatie 
- deelnemen aan vorming en interactieve werkvormen met de gemeenten, het gewest en 

interne initiatieven en ervaring uitwisselen 
- actief participeren in overleggen met alle relevante partners 
- deelnemen aan intern en extern overleg 
- inhoudelijke ondersteuning van het secretariaat van de provinciale commissie voor 

ruimtelijke ordening en van het interdienstenoverleg grondgebonden materies 
- op de hoogte blijven van evoluties in je werkdomein en nieuwe ontwikkelingen vertalen in 

concrete acties. 

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. 
Functiefamilie:  
Inzetten van vakkennis:                                                                                                                        cluster Uitvoeren 

Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe vakinformatie in je op. 
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. 
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. 
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Bijkomende: 
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  
Problemen aanpakken:                                                                                                                         cluster Uitvoeren 

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

Je doet alle mogelijke positieve dingen om je doel te bereiken en geeft niet op als het moeilijk wordt. 
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. 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je hebt een grondige kennis van de ruimtelijke planning dit zowel op inhoudelijk als op juridisch vlak 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- GIS 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: het wettelijk vereiste masterdiploma om aangesteld te kunnen worden als planoloog 
(erkend ruimtelijk planner). Duidelijkheid hierover krijg je via 
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018128.html 

- ervaring: geen 
Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 

- diploma: zelfde als bij externe procedure 
- ervaring: geen 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- in het kader van actorenoverleg kan avond- en /of weekendwerk noodzakelijk zijn. (niet 

structureel) 

 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018128.html

