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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                    PREVENTIEADVISEUR-MILIEUCOÖRDINATOR 

Niveau A Rang Ay Directeur A5a-A5b 

Functiefamilie: Strategische leidinggevenden Functienummer: I05001 

2. Doel van de functie 

De deputatie en de leidinggevenden adviseren bij de uitbouw en realisatie van het WMD-beleid en de IDPBW 
leiden zodanig dat voldaan wordt aan de vastgestelde wettelijke opdrachten en taken inzake welzijn op het werk 
en milieuzorg. 

3. Plaats in de organisatie 

Departement Interne Organisatie 

I05 - IDPBW 

De eerste evaluator is de adviseur-generaal. 

Deze functie geeft leiding aan 5 tot 15 personeelsleden 
Het betreft voornamelijk personeelsleden van verschillende niveaus  

4. Basisresultaten van de functie 

1. Beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk zodat de provinciale WMD – doelstellingen worden 
geformuleerd en uitgevoerd. Taken: 
- Per legislatuur een insteeknota maken waarbij de knelpunten en mogelijke maatregelen in kaart 

gebracht worden 
- Per legislatuur een ontwerp van WMD-beleidsverklaring maken 
- Per legislatuur de noodzakelijke WMD-doelstellingen bepalen en die verwerken in het ontwerp van 

globaal preventieplan  
- Jaarlijks een ontwerp van WMD-actieplan maken op basis van de insteek/bevraging van de 

verschillende betrokken actoren 
- Alle relevante stukken ter bespreking voorleggen aan het managementteam en de stuurgroep van 

directeurs van het provinciaal onderwijs 
- Jaarlijks een evaluatie maken van het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen 
- Rapporteren aan de provincieraad en aan de deputatie 

2. Bewaken van de toepassing van de geldende/relevante welzijns- en milieuwetgeving zodat voldaan wordt 
aan de wettelijke opdrachten en taken inzake welzijn op het werk en milieuzorg. Taken: 
- Volgen van publicaties van nieuwe wetgeving en indien nodig voorstellen doen voor implementatie 
- Zorgen voor een structurele aanpak door het implementeren en onderhouden van een WMD-

zorgsysteem 
- Bewaken van de uitvoering van alle wettelijke opdrachten/taken van de preventieadviseur en de 

milieucoördinator(zie functiebeschrijving preventieadviseur en coördinator interne milieuzorg en 
duurzaamheid). Adviezen formuleren, werkbezoeken brengen of controleopdrachten delegeren aan 
medewerkers of deskundige derden (consultants) en hierover rapporteren aan de deputatie. 

o Waken over de geldigheid van de milieuvergunningen 
o Instaan voor de mestaangifte en de verzamelaanvraag van het landbouwbedrijf provincie 

- Aanleveren van beheerinformatie (WMD-indicatoren) ten behoeve van het beleid en leidinggevenden 

3. Zorgen voor een goede en klantgerichte werking van de idpbw zodat de dienstverlening aan de provinciale 
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diensten en instellingen optimaal verloopt. Taken: 
- Aansturen van medewerkers aan en taken/opdrachten geven 
- Coachen en motiveren van de medewerkers 
- Zelf correct en tijdig rapporteren en bewaken van de correcte en tijdige afhandeling van taken 

gedelegeerd aan je medewerkers  
- Zorgen voor een goede ondersteuning en correcte afhandeling van vragen van de verschillende 

actoren (schriftelijk, mondeling, ondersteuning op het terrein  
- Opvolgen van het personeelsbeleid van de dienst 
- Zorgen voor verantwoorde voorstellen van het budget en de benutting ervan  

4. Zorgen voor de vereiste communicatie, coördinatie en sensibilisatie zodat de informatieverstrekking aan 
en de samenwerking met de interne provinciale en externe partners goed verloopt. Taken: 
- Organiseren en coördineren van de samenwerking met de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk en beheren en bewaken van het gebruik van preventie-eenheden bij de 
edpbw 

- De werkgroep psychosociaal welzijn voorzitten 
- De werkgroep energiezorg voorzitten 
- De werkgroep preventiemedewerkers voorzitten 
- Meewerken aan initiatieven inzake sensibilisatie en vorming van meerdere doelgroepen  
- Correct en tijdig rapporteren aan het beleid  
- Rapporteren aan meerdere actoren : provincieraad, deputatie, managementteam, stuurgroep 

directeurs onderwijs, verantwoordelijke locatie,  
- Wettelijk voorziene WMD-documenten ter bespreking voorleggen op de overlegcomités 
- Zorgen voor en/of bewaken van de wettelijk verplichte communicatie aan de toezichthoudende 

overheid (Toezicht Welzijn op het Werk, LNE, VMM, VLM, ALV, OVAM) 

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 ‘strategisch leidinggevenden’ 

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 

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 

Ondernemen 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. 

cluster Leiden 

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 
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De vijf extra competenties zijn: 

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 

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

cluster Uitvoeren 

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

cluster Uitvoeren 

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

cluster Leiden 

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

cluster Leiden 

5.3. Technische competenties 

Word basis voor indiensttreding 

Excel basis voor indiensttreding 

Acces basis voor indiensttreding 

Overheidsopdrachten basis voor indiensttreding 

BBC basis voor indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Wetgeving inzake Welzijn op het werk relevant voor de functie 

Milieu- en energiewetgeving relevant voor de functie 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Master 

2. Ervaringsvoorwaarde: 4 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een idpbw 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Zelfde diplomavoorwaarde als bij aanwerving 

2. Ervaringsvoorwaarde: Zelfde ervaringsvoorwaarde als bij aanwerving 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Zelfde diplomavoorwaarde als bij aanwerving 

2. Ervaringsvoorwaarde: Zelfde ervaringsvoorwaarde als bij aanwerving 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
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- getuigschrift van aanvullende vorming veiligheidskunde van het eerste niveau (KB 17/05/2007 – 
betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs) 

- getuigschrift milieucoördinator van het eerste of tweede niveau afhankelijk van de indeling van de 
inrichtingen waarvoor een milieucoördinator nominatief moet worden aangesteld.  

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: beslissingen binnen de idpbw.  
De preventieadviseur-milieucoördinator legt zelf alle nota’s voor aan de provincieraad/deputatie.  

Verantwoordelijkheid: het voorbereidend werk inzake het WMD-beleid en WMD-doelstellingen. Het opvolgen en 
ondersteunen bij het implementeren van de welzijns- en milieuwetgeving en het rapporteren hierover aan de 
deputatie is een belangrijke verantwoordelijkheid. De toepassing van de welzijns- en milieuwetgeving bewaken.  
De coördinatie met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur-
coördinator is ook de gemandateerde voor het landbouwbedrijf provincie 

Interne en externe contacten: intern : MAT, stuurgroep directeurs onderwijs, preventiemedewerkers, werkgroepen 
psychosociaal welzijn, energie en preventiemedewerkers . extern : Externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk, FOD WASO Toezicht welzijn op het werk, VMM, VLM, LNE. 

9. Datum opmaak: 29/02/2016 Datum waardering: 15/07/2019 

10. Datum goedkeuring: 5/10/2016 Goedkeuring vanwege de Provincieraad 

 


