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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      ICT-CONSULENT  

Niveau B Rang Bx Hoofddeskundige B4-B5 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: I40011 

2. Doel van de functie 

Verlenen van ICT-bijstand aan overheden en gerelateerde organisaties om de technische en beleidsmatige 
expertise ter plaatse te verhogen. 

3. Plaats in de organisatie 

Departement Interne Organisatie 

I40 - eGov 

De eerste evaluator is de ict-coördinator. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Ontwikkelen van een beleidsvisie zodat de lokale besturen een lange termijn strategie kunnen volgen. 
Taken: 
- Analyseren van ict problemen en formuleren van (technische) oplossingen en adviezen 
- Vertalen van beleidsdoelstellingen naar een ict beleid 
- Opmaken van een meerjarenplanning rekening houdend met het ict beleid en financiële impact 
- Formuleren van een globale visie met betrekking tot de ict werking 

2. Dagelijks beheren van de ict componenten zodat de lokale besturen efficiënt kunnen blijven werken. 
Taken: 
- Inventariseren van de ict componenten en actueel houden van de inventaris 
- Onderhouden en vervangen van de ict componenten 
- Beheren van de systemen, databanken, netwerken, … 

3. Ondersteunen van gebruikers om zo kwalitatieve dienstverlening te bewerkstelligen. Taken: 
- Geven van opleidingen voor gebruikers van ict systemen 
- Oplossen van problemen van gebruikers met ict systemen 

4. Overleggen met diverse partijen om de lokale overheden en de Provincie te versterken. Taken: 
- Stimuleren van de interactie met andere ict gerelateerde projecten 
- Optreden als intermediaire schakel tussen overheden 

5. Managen en uitvoeren van ict projecten om de meerjarenplanning uit te voeren. Taken: 
- Vertalen van de meerjarenplanning naar concrete projecten 
- Instaan voor het project management in overleg met de verschillende actoren 
- Technisch uitvoeren van projecten 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 
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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 ‘technische experten’ 

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

cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

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

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

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 

De vijf extra competenties zijn: 

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 

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

cluster Denken 

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

cluster Uitvoeren 

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

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

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Ict hardware, software gevorderd voor indiensttreding 

Werking overheden basis voor indiensttreding 

GIS basis na indiensttreding 

Project management gevorderd na indiensttreding 

Informatieveiligheid basis na indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 



 
 

3 
 

Zelfstandig in communiceren tussen het bestuur, de lokale overheden en private partners, mondeling en schriftelijk 
taalvaardig. 

In staat om een beleidsplan op een verstaanbare manier te verwoorden en om efficiënt overleg te organiseren. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: - bachelor in een ict-richting of 
- bachelor maar met 3 jaar nuttige ervaring in een ict-

functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien bachelor in een ict-richting: geen 
ervaringsvoorwaarde 

- indien geen bachelor in een ict-richting: 3 jaar nuttige 
ervaring in een ict-functie. 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: - diploma in een ict-richting of 
- ander diploma maar met 3 jaar nuttige ervaring in een 

ict-functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien diploma in een ict-richting: geen 
ervaringsvoorwaarde 

- indien geen diploma in een ict-richting: 3 jaar nuttige 
ervaring in een ict-functie 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: - diploma in een ict-richting of 
- ander diploma maar met 3 jaar nuttige ervaring in een 

ict-functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien diploma in een ict-richting: geen 
ervaringsvoorwaarde 

- indien geen diploma in een ict-richting: 3 jaar nuttige 
ervaring in een ict-functie 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B 
- in het bezit zijn van een eigen wagen ten behoeve van dienstverplaatsingen 
- bereid zijn voor occasioneel avond of weekend werk. 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: Beslissingsbevoegdheid binnen wettelijk kader van overheden, in staat zelf 
werk in te plannen en suggesties tot verbeteren van de werking te formuleren. Invulling geven aan lange termijn 
visie en beleid bij overheden en gerelateerde organisaties. 

Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijk voor ict bij de overheden en gerelateerde organisaties, bijgestaan door de 
werknemers ter plaatse. 

Interne en externe contacten: Vertrouwenspersoon bij overheden en gerelateerde organisaties. Contacten met de 
medewerkers, secretarissen, beleidsvoerders, leveranciers e.d.. 
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9. Datum opmaak: 5/12/2017 

10. Datum goedkeuring: 14/12/2017 Goedkeuring vanwege de deputatie 

 


