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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                               EXPERT INFORMATIEBEHEER 

Niveau A Rang Av Beleidsmedewerker A1a-A1b-A2a 

Functiefamilie: Conceptuele functies Functienummer: I40018 

2. Doel van de functie 

Uitvoeren van coördinerende taken, advisering, begeleiding en technische taken zodat een kwaliteitsvol 
informatiebeheer bij de klanten (voornamelijk lokale besturen) van eGov wordt uitgebouwd 

3. Plaats in de organisatie 

Departement Interne Organisatie 

I40 - eGov 

De eerste evaluator is de projectverantwoordelijke informatiebeheer 

Dit is geen leidinggevende functie 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Advisering en begeleiding van lokale besturen in samenspraak met de belanghebbenden, zodat informatie- en 
archiefbeheer optimaal wordt beheerd en uitgevoerd. Taken: 

- sorteren, klasseren, inventariseren van de documenten die in de archieven bewaard worden en 
toegankelijk maken 

- beheren en opstellen van (digitale) klassementen 
- beheren en opstellen van informatiebeheersplannen 
- beheren van zowel analoge als digitale bestuursdocumenten 
- coördineren en controleren van de archiefoverdrachten van lokale besturen 
- opzetten, adviseren en beheren van digitaliseringsprogramma’s bij lokale besturen 
- adviseren rond het verwerven van archief 
- adviseren rond de langetermijnbewaring van zowel analoge als digitale documenten 
- opzetten van en adviseren rond fysiek depotbeheer 
- uitvoeren audits over informatiebeheer bij de verschillende lokale besturen 
- opvolgen van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen binnen informatie- en archiefbeheer 

2. Projecten rond informatiebeheer bij lokale besturen op touw zetten, opvolgen en bijsturen in samenspraak met 
de belanghebbenden, zodat alle projectaspecten optimaal worden beheerd. Taken: 

- business case, tijd, scope (wat en hoe), middelen, randvoorwaarden, communicatie van projecten 
definiëren en verder beheren 

- werknemers van eGov of de klanten aansturen en coachen in het uitvoeren van projecttaken 

3.  Inzetten op het verder digitaliseren en automatiseren van diverse processen bij het informatiebeheer van de 
lokale besturen. Taken: 

- opzetten, beheren en controleren van een digitaal archief bij de lokale besturen 
- het archiefbeheersysteem GIAS verder integreren in de archiefwerking van lokale besturen 
- het in kaart brengen van applicaties, websites en databanken in een lokaal bestuur 
- adviseren van lokale besturen voor het archiveren van applicaties, websites en databanken 
- het opstellen, beheren en uitvoeren van beheersregels bij lokale besturen 
- verbeteringen aanbrengen in de processen rond informatiebeheer bij lokale besturen 
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4.  Expertise opbouwen, onderhouden en inzetten zodat een kwalitatieve inhoudelijke aanpak en implementatie 
van informatiebeheer wordt gegarandeerd. Taken: 
- kennis en ontwikkelingen in het domein informatiebeheer opvolgen en aanbrengen in het programma van 

eGov 
- uitbouwen van een netwerk voor informatiebeheer in en buiten Oost-Vlaanderen 
- maximale informatiedeling bevorderen over methodes en technieken voor het domein informatiebeheer bij 

lokale besturen 
- actief participeren in ontwikkelingstrajecten rond methodes, standaarden en modellen voor het domein 

informatiebeheer in en buiten Oost-Vlaanderen 
- inzetten op maximale informatiedeling voor domeinen gelinkt aan het domein informatiebeheer 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn 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. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid 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. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘conceptuele functies’ 

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

Communiceren 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. 

cluster Omgaan met mensen 

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

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Kritisch benaderen 
 
Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

cluster Denken 

De vijf extra competenties zijn: 

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

cluster Leiden 

Doelen stellen 
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.  

 cluster Denken 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 
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5.3. Technische competenties 

Projectwerking basis voor indiensttreding 

Concepten data-uitwisseling en 
informatiemodellering 

basis voor indiensttreding 

Organisatiebeheer basis voor indiensttreding 

Informatie- en archiefbeheer gevorderd voor indiensttreding 

Werking lokale overheid basis voor indiensttreding 

Algemene ICT-kennis basis voor indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je kan mensen overtuigen en begeleiden 

Je hebt kennis aangaande het coördineren en uitvoeren van complexe opdrachten 

Je kan gestructureerd en projectmatig werken 

Je hebt kennis van het geldende wettelijk en decretaal kader waarbinnen informatie- en archiefbeheer vorm krijgt 

Sterk aan te bevelen: kennis over documentmanagementsystemen (SharePoint, Alfresco,…); informatiestromen; 
applicaties 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Master 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B  
- gezien de frequente dienstverplaatsingen die moeten gemaakt worden, is het kunnen beschikken over een 

wagen (of een ander gemotoriseerd vervoermiddel) nodig 
 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: gemiddeld, beslissingsbevoegdheid tot en met bepaling aanpak specifieke 
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projecten (afgestemd met de project-belanghebbenden) 

Verantwoordelijkheid: gemiddeld, verantwoordelijk voor projecten met gemiddelde budgettaire impact 

Interne en externe contacten: eerste contactpunt tussen klant en eGov 

9. Datum opmaak: 23/12/2019 Datum waardering: 24/12/2019 

10. Datum goedkeuring: 03/01/2020 Goedkeuring vanwege de provinciegriffier 

 


