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Domeinverantwoordelijke data en 
informatie 
Functiefamilie: Operationeel leidinggevenden 

Functiecode: I40019 

Algemeen 
Rang: Ax 
Graad: diensthoofd 
Departement Interne Organisatie 
I40 - dienst eGov 
Deze functie geeft leiding aan 5 tot 15 personeelsleden 
Eerste evaluator van deze functie is de directeur 
Deze versie werd gewaardeerd op 11/03/2020  en door de provinciegriffier goedgekeurd op 
12/03/2020  
Doel 
Als domeinverantwoordelijke geef je leiding aan het domein ‘Data en Informatie’ binnen eGov. Je 
staat in voor het bepalen, het inrichten en de uitvoering van het programma van dit domein. Je stuurt 
het team binnen dit domein aan, zodat de doelstellingen van het programma worden gehaald. Je 
vormt de verbindingsschakel tussen het domein en de verschillende interne en externe stakeholders 
Resultaatgebieden 
1. De activiteiten en diensten binnen het domein Data en Informatie inrichten en beheren als integraal 
onderdeel van het portfolio van eGov. Taken: 

- de langetermijnvisie en strategie ivm. het domein Data en Informatie bepalen, in lijn met 
de visie en strategie van eGov 

- detecteren van business opportuniteiten ivm. data en informatie (GIS, Informatiebeheer, 
Smart Data, Data Analyse, Documentmanagement…) 

- het strategisch portolio van eGov inrichten en beheren door actieve deelname aan het 
portfoliocomité 

2. Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van het domein 
teneinde de doelstellingen van het domein kwaliteitsvol, efficiënt en effectief te bereiken. Taken: 

- de klantentevredenheid verzekeren (zelf goede relaties onderhouden met klanten, instaan 
voor een goede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van heel het domein 
bevorderen, samen met de klanten dienstverleningsprocessen doorlopend evalueren , 
structureren en verbeteren) 

- opmaken en beheren van het personeelsplan voor het domein data en informatie 
- fungeren als eindverantwoordelijke voor de interne en externe communicatie voor het 

domein Data en informatie.  
- verzorgen van de dagelijkse promotie van de diensten, producten 

3. Organiseren, opvolgen en (laten) uitvoeren van de verschillende activiteiten om ervoor te zorgen 
dat de resultaten en de objectieven van het programma ‘Data en Informatie’ en eventuele andere 
programma’s getrokken door het domein, behaald worden. Taken: 

- het programma bepalen, inrichten en beheren, samen met de verschillende interne en 
externe belanghebbenden, en afgestemd op het strategisch portfolio van eGov 

- programma-validatie verzorgen.  
- beheren programma-objectieven om de gemeenschappelijke visie over de verschillende 

projecten en processen heen te kunnen verzekeren.  
- verzekeren van een continu programma-beheer.  
- opvolgen van de budgetten, afspraken, planning, etc. , zorgen voor kwaliteitsbewaking 

van de tussentijdse resultaten, verzorgen rapportering 
- coördineren van de werkzaamheden van de verschillende betrokken partijen (zowel intern 

als extern) 
4. Aansturen, ontwikkelen en evalueren van de medewerkers binnen het domein Data en Informatie, 
in functie van de te realiseren doelstellingen Taken: 

- inzetten van medewerkers in programma’s, processen & projecten conform competenties, 
talenten en ambities 

- talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers identificeren, instaan voor de 
vorming en competentie-ontwikkeling van medewerkers, interne mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling stimuleren  

- afspreken van doelstellingen, opvolgen, coachen en begeleiden, evalueren en waarderen) 
- opmaken en opvolgen van interne werkafspraken 
- de medewerkers informeren en betrekken rond werking, resultaten, ontwikkelingen die het 

domein en medewerkers aanbelangen, …  
- scheppen en op peil houden van een stimulerend, dynamisch en constructief werkklimaat 

binnen het domein 
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5. Expertise opbouwen, onderhouden en inzetten zodat een kwalitatieve inhoudelijke aanpak en 
implementatie van de activiteiten binnen het domein Data en Informatie wordt gegarandeerd. Taken: 

- opbouwen en onderhouden van expertise ivm. data en informatie specifiek (business 
noden, standaarden, regelgeving, technologie, digitale bouwstenen van andere 
bestuursniveau’s en organisaties,…) en e-Government/Smart Cities in het algemeen, 
door actieve participatie in werkgroepen, opleidingen, infosessies, enz… 

- deze expertise inzetten om sturing te geven aan de definitie, inrichting en het beheer van 
het programma data en informatie en eventuele andere programma’s binnen het domein. 

- medewerkers helpen bij het uitvoeren van complexe proces- of projectactiviteiten 
- optreden als ultiem escalatieniveau bij afhandeling van complexe, gevoelige, strategische, 

commercieel belangrijke activiteiten binnen het domein. Eventueel zelf afhandelen van 
deze activiteiten 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties 
Functiefamilie: Operationeel leidinggevenden 
Bijkomende: Kritische denken Aanpassingsvermogen Inzetten van vakkennis Problemen aanpakken 
Initiatief nemen 
Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- Officetoepassingen 
- rijbewijs B 
- portfolio-, programma-, projectmanagement 
- GIS 
- informatiebeheer 
- Big data 
- data-analyse en business intelligence 
- concepten integratie en ontsluiting data & informatie 
- algemene ict-kennis 
- je bent op de hoogte van principes inzake organisatie, planning en kwaliteit en van de methodieken 

om die te verbeteren 
- je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend 

over te brengen 
- je hebt geen probleem met het geven van voordrachten, het leiden van vergaderingen of het 

onderhandelen met klanten en collega’s 
- je neemt zelf snelle en efficiënte beslissingen, ook in noodsituaties 
Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 
Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: master 
- ervaring: geen 

Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 
- diploma: geen 
- ervaring: geen 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je beschikt over een wagen ten behoeve van dienstverplaatsingen 

 


