
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Coördinator Smart regio en 
Innovatie 

Functiecode: I40027 
Departement Dienstverlening lokale 
instanties 
I40 - dienst eGov 

Algemeen 
Rang: Ax 
Graad: coördinator expert 
Functiefamilie: technische experten 

Eerste evaluator: de directeur 
Dit is geen leidinggevende functie 

Doel 
Eindverantwoordelijke zijn voor het programma ‘Smart Regio & Innovatie’ binnen eGov en daarom 
instaan voor de bepaling, de inrichting en de uitvoering van het programma samen met de 
verschillende interne en externe partners. 

Resultaatgebieden 
1. De activiteiten in verband met Smart Regio en Innovatie inrichten en beheren, zodat de basis 
wordt gevormd voor een Smart Regio-netwerk en -werking in Oost-Vlaanderen. Taken: 

- een netwerk uitbouwen en onderhouden van partners, intern en extern (andere 
overheden, kennisinstellingen, burgers en ondernemingen). 

- dit netwerk inzetten om de Smart City-doelstellingen van de Oost-Vlaamse steden en de 
gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen te bereiken 

- trekken van de visie en strategiebepaling ivm. ‘Oost-Vlaanderen’ als slimme regio’, 
samen met de verschillende partners, in het bijzonder Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen 

- zichtbaarheid verhogen van de ‘Smart City’-ambities van de Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen 

- detecteren van business opportuniteiten waar technologie en data kunnen bijdragen aan 
lokale uitdagingen 

- instaan voor inrichting en opvolging van Smart Regio initiatieven binnen Oost-
Vlaanderen in functie van consistentie, het behalen van schaalvoordelen, en het 
bereiken van kwaliteitsvollere resultaten 

2. Coördineren van het programma ‘Smart Regio en Innovatie’ teneinde de doelstellingen 
kwaliteitsvol, efficiënt en effectief te bereiken. Taken: 

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

- autonoom beslissingen nemen binnen de vooraf vastgelegde grenzen van het 
programma 

- beheren programma(-objectieven) om de gemeenschappelijke visie over de 
verschillende projecten en activiteiten en de implementatie te kunnen verzekeren 

- verzorgen van interne en externe rapportering 
- uitwerken en faciliteren van concrete projecten, waarbij data en technologie ingezet 

worden om stedelijke, gemeentelijke en regionale uitdagingen aan te pakken 
- stakeholdersmanagement verzorgen (zelf goede relaties onderhouden met de 

stakeholders, structuren inrichten die dit stakeholdersmanagement faciliteren) 
- interne en externe communicatie van het programma verzorgen. 
- verzorgen van de dagelijkse promotie van de diensten & producten ontwikkeld binnen 

dit programma 



3. Coördineren van het programmateam zodat de te realiseren programmadoelstellingen worden 
gehaald. Taken: 

- inzetten en coördineren van medewerkers uit verschillende domeinen binnen eGov 
(Beleid en Ondersteuning, Data en Informatie, ICT, Informatieveiligheid) of van externe 
partners in functie van het programma 

- ontwikkelingsnoden en -mogelijkheden, talenten, van eGov-medewerkers identificeren 
in functie van het programma, en escaleren aan de betrokken domeinverantwoordelijke 

- de medewerkers informeren en betrekken rond verwachtingen, werking, resultaten, 
ontwikkelingen die het programma en medewerkers aanbelangen, …  

4. Expertise opbouwen, onderhouden en inzetten zodat een kwalitatieve inhoudelijke aanpak en 
implementatie van de activiteiten en projecten binnen het programma ‘Smart Regio en Innovatie’ 
wordt gegarandeerd. Taken: 

- opbouwen en onderhouden van expertise ivm. Smart Regio en Innovatie (businessnoden, 
standaarden, regelgeving, technologie, bestaande digitale bouwstenen en 
ecosystemen,…) 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 Smart Regio en Innovatie 

- faciliteren van kennisuitwisseling tussen de verschillende partners, intern en extern 
- medewerkers helpen bij het uitvoeren van complexe proces- of projectactiviteiten. 

Optreden als escalatieniveau bij afhandeling van complexe, gevoelige, strategische, 
commercieel belangrijke activiteiten binnen het programma. Eventueel zelf afhandelen 
van deze activiteiten 

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:  
Knelpunten ontleden:                                                                                                                cluster Denken 

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

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

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

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

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. 

Bijkomende competenties: 



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. 

Aanpassingsvermogen:                                                                                     cluster Omgaan met mensen 
Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

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

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. 

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

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: master 
- ervaring: geen vereiste 

Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering: 
- diploma: geen vereiste 
- ervaring: geen vereiste 

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

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je bent bedreven in stakeholder- en changemanagement; je kan je in een complexe 

omgeving van diverse partners en invalshoeken bewegen en slaagt erin hun belangen te 
verzoenen 

- je hebt kennis van programma- en/of projectmanagement 
- 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 
- je hebt kennis van de werking van de lokale besturen en hebt een groot hart voor hun 

opdracht en missie 
- je hebt een rijbewijs B 
- je beschikt over conceptuele kennis ivm. Smart City-toepassingen, -data (modellering, 

standaardisering, big data, linked data, open data, interoperabiliteit ..) en -infrastructuur, 
… en innovatietrends zowel technologisch als niet-technologisch 

- je zet deze brede kennis in ter ondersteuning van jouw regisserende en connecterende rol 
tussen overheden, kennisinstellingen, burgers en ondernemingen. 

Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in een openbaar bestuur 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 2/07/2021 en besluit provinciegriffier op 2/07/2021. 

 


