
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Diensthoofd patrimonium Functiecode: L01001 
Logistiek departement 
L01 – dienst Patrimonium 

Algemeen 
Rang: Axb. 
Graad: technisch diensthoofd. 
Functiefamilie: operationeel leidinggevenden. 

Jouw eerste evaluator is de hoofdingenieur-
directeur. 
Je bent eerste evaluator van 5 tot 15 
personeelsleden. 

Doel 
Organiseren van het efficiënt, kwalitatief, duurzaam en kostenbewust beheer, uitbreiding en 
onderhoud van de terreinen, gebouwen en installaties binnen het patrimonium van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Resultaatgebieden 
1. Instaan voor de visie rond beheer, uitbreiding en onderhoud van terreinen, gebouwen en 
installaties en de vertaling ervan in concrete oplossingen zodat een langetermijnaanpak bereikt 
wordt. Taken: 

- voorbereiden van strategische en operationele doelstellingen als basis voor het 
beleidsplan 

- omzetten van het beleidsplan in concrete acties om die doelstellingen te realiseren 
- organiseren van een patrimoniumbeleid door o.a. het opmaken van masterplannen en 

het formuleren van een visie en lange termijn ambities 
- opmaken en bijsturen van het meerjarenplan en het budget 
- verzorgen van het overleg met de beleidsverantwoordelijken waarbij je de visie over 

het gebruik van de infrastructuur vertaalt naar concrete, gebouwgerichte oplossingen. 
2. Vorm geven aan een onderhoudsmanagementmethodiek voor het structureel en curatief 
onderhoud zodat de klantentevredenheid gemaximaliseerd wordt en het onderhoud op de meest 
kostenefficiënte wijze uitgevoerd wordt. Taken: 

- organiseren van het adequaat en kostenefficiënt onderhoud van het patrimonium, op 
basis van een conditiestaatmeting en energieaudits 

- inzetten FMIS-beheertools voor de opvolging, rapportering en bijsturing van het 
onderhoud 

- opzetten meldpunt voor opvolging calamiteiten. 
3. Vorm geven aan een projectmatige aanpak van bouwprojecten met integratie van duurzaamheid 
en energiemanagement zodat de risico’s maximaal opgevangen worden, de kwaliteit maximaal 
geborgd wordt, de beleidsdoelstellingen maximaal gerealiseerd worden en de terugkoppeling 
structureel verloopt. Taken: 

- zorgen voor een goed projectmanagement met regelmatige rapportering naar het 
beleid, de interne klanten en de hoofdingenieur-directeur 

- ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden en scope 
van projecten 

- zorgen voor een planning, projectbegroting en budgetbewaking 
- integreren duurzaamheid en energiemanagement in de projecten 
- zorgen voor de opvolging en controle van de uitgevoerde werken 
- organiseren van nazorg na de oplevering. 

4. Vorm geven aan het vastgoedbeleid zodat een maximaal economische en maatschappelijk 
rendement van het provinciaal patrimonium bereikt wordt. Taken: 



- organiseren van het kostenefficiënt vastgoedbeheer (betreft aankopen, verkopen, 
(ver)huur en concessies, erfpacht, opstalrecht,…) 

- taan voor de accuraatheid van de zakelijke rechten, concessies, enz… 
5. Instaan voor de operationele leiding van de dienst zodat de dienst op een efficiënte wijze 
aangestuurd wordt. Taken: 

- sturen van personeelsleden en geven van taken en opdrachten 
- stimuleren en motiveren van de medewerkers (stellen van voorbeeldgedrag, 

bekrachtigen van positieve inzet, werken aan betrokkenheid op het eigen takenpakket 
en de ruimere organisatie,...) 

- zorg dragen voor een goede onderlinge werksfeer (detecteren en oplossen van 
spanningsvelden en conflicten, correcte en gelijke behandeling van medewerkers, 
informatieuitwisseling bevorderen,...) 

- voeren van de dagdagelijkse personeelsadministratie (overurenregistratie, 
verlofaanvragen, ziektemeldingen, boekingsaanvragen,…). 

- opmaken planning en prioritering van onderhoud en projecten op basis van een 
resourceplanning 

- zorgen voor de interne controle en het nemen van acties waar nodig 
- opvolgen van een verantwoorde besteding van het budget en opmaken van eventueel 

beleidsanalyses 
- integreren duurzaamheid en energiemanagement in de werking van de dienst. 
- Integreren van veiligheid op de werf in de werking van de dienst. 
- op de hoogte blijven van de evoluties binnen het werkgebied en het vertalen van 

nieuwe ontwikkelingen in concrete acties 
- dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de aan de dienst toevertrouwde 

budgetten (waken over correcte en efficiënte aanwending van de beschikbare 
middelen, vooruitziend beheren van de middelen, maken van kosten/batenanalyses,…) 

- optimaliseren van de werkmethodes (o.a. opmaken van administratief handboek). 
6. Instaan voor de communicatie zodat zowel de interne medewerkers als de interne klanten alle 
informatie ontvangen. Taken: 

- organiseren of initiëren van de interne communicatie binnen de dienst (o.m. 
dienstoverleg, intervisie, opvolging dossiervoortgang...) 

- coördineren bouw- en vastgoeddossiers over de diverse disciplines 
- verzorgen, tijdens het ganse traject, van de communicatie met de interne klant: van de 

start door behoeftenbepaling (programma van eisen), tijdens opmaak bestek, tijdens 
uitvoering opdracht tot aan de oplevering met de overdracht naar exploitatie.  

- actief deelnemen aan de coördinatievergaderingen binnen het departement en binnen 
de organisatie 

- deelnemen aan interne en externe overlegorganen en verzorgen van de contacten met 
externe partners, zoals leveranciers 

- een cruciale rol spelen als technisch deskundige bij beleidsbeslissingen aangaande 
patrimoniumgerelateerde items. 

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. 

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

Coachen:                                                                                                                                        cluster Leiden 
Je ondersteunt en inspireert medewerkers zodat zij hun kwaliteiten maximaal kunnen ontplooien 
en ze hun professionele doelstellingen behalen. 

Richting geven:                                                                                                                             cluster Leiden 
Je stuurt je personeelsleden bij de uitoefening van hun functie. Je toont hen welke richting ze 
moeten ingaan om de vooropgestelde doelstellingen te halen. 

Bijkomende competenties: 
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  

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

Ondernemen:                                                                                                                                cluster Leiden 
Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe en bruikbare ideeën voor en van je medewerkers. Je 
geeft hen de ruimte om daar zelf iets mee te doen. 

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. 

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. 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: een diploma van een masteropleiding die leidt naar het beroep van burgerlijk 
ingenieur, meer bepaald volgende opleidingen: 

- ingenieurswetenschappen architectuur 
- ingenieurswetenschappen architectuur: architectuurontwerp en bouwtechniek 
- ingenieurswetenschappen architectuur: stadsontwerp en architectuur 
- ingenieurswetenschappen bouwkunde 

- ervaring: minstens 4 jaar aantoonbare professionele ervaring met een leidinggevende of 
coördinerende rol in de sectoren bouw, infrastructuur, technische installaties of vastgoed. 

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

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je bent bereid om dienstverplaatsingen te maken met een eigen wagen of dienstwagen 
- je algemene gezondheid laat toe om op een normale manier alle technische elementen 

van een gebouw of een werf te inspecteren (geen hoogtevrees, claustrofobie,..). 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 



- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je hebt grondige kennis wetgeving overheidsopdrachten 
- je hebt een rijbewijs B 
- je hebt kennis van de reglementering veiligheid op de werf en in gebouwen algemeen 
- je hebt kennis van de reglementering Ruimtelijk Ordening 
- je hebt kennis van bouwfysica, van technische installaties & nutsvoorzieningen 
- je hebt kennis van de werking van de vastgoedsector 
- je hebt kennis van zakelijke en persoonlijke rechten i.f.v. vastgoedbeheer 
- je hebt kennis van de principes van welzijnsgericht, milieubewust en duurzaam bouwen. 

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

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 
- dossierbeheersysteem. 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 17/05/2021 en besluit provinciegriffier op 2/03/2022. 

 


