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Decretale graad 
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Oostende maken we samen… 
 

Elke burger en ondernemer is betrokken bij een open beleid. Dat maakt van Oostende een slimme, 
vernieuwende en verbindende samenleving. Van buurten en wijken tot in het stadhuis. Oostende is 
een toegankelijke stad waar iedereen evenwaardig kan bouwen aan een toekomst. Oostende is een 
stad om trots op te zijn. Het is een pioniersstad met een sterke sociale samenhang en een 
welvarende economie. Samen met verantwoordelijke burgers en ondernemers pakt Oostende 
uitdagingen en kansen aan op een overkoepelende, toekomstgerichte manier. 

 

 

 

  



 
 

Wat wij van u verwachten 
 

Doel van de functie 

De algemeen directeur staat in voor de algemene en coördinerende leiding van de diensten van de 
Stad en het OCMW teneinde de decretale en wettelijke voorgeschreven taken en beleidsobjectieven 
zo effectief en zo efficiënt mogelijk te helpen realiseren. Je draagt verantwoordelijkheid voor het 
strategisch en dagelijks management en staat in voor het organisatiebeheersingssysteem. 

 

Positionering in het organigram  

De algemeen directeur voert de onderrichtingen van de Gemeenteraad, de Voorzitter van de 
Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen en de Burgemeester, de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau, en het Bijzonder Comite voor de sociale dienst en de 
voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst (art. 164 -171 van DLB) uit.  
De algemeen directeur geeft leiding aan de diensten van de gemeente en het OCMW en is ambtshalve 
lid en voorzitter van het managementteam.  

De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en worden hierna 
omschreven in de verschillende resultaatsgebieden.  

  



 
 

 

Resultaatsgebieden 

 
1. Beleidscoördinatie – Beleidsmatig werken : plannen, opvolgen en bijsturen strategische planning 

 
Dit omvat ondermeer volgende taken : 

 
 Waken over de vertaling van het bestuursakkoord in strategische en operationele 

doelstellingen binnen de organisatie: opmaken van het voorontwerp van organogram, 
formatie, en rechtspositieregeling van het personeel en van de strategische nota van het 
meerjarenplan, van het voorontwerp van de beleidsnota van het meerjarenplan, van de 
verklarende nota van een budgetwijziging, inclusief opvolgen en bijsturen van deze 
beleidsdocumenten. 

 Als voorzitter van het Managementteam (MAT) actief bijdragen tot het besturen van de 
geïntegreerde organisatie in haar geheel teneinde samen met de financieel directeur en de 
andere leden van het Managementteam, de doelstellingen van het bestuur te realiseren. 

 Opvolgen van de beleidscoördinatie en de afstemming en wisselwerking tussen de 
verschillende beleidsdomeinen: de verschillende beleidsopties op mekaar afstemmen 
(directie-overschrijdend). 

 Waken over het effectief en efficiënt opvolgen van de missie en zorgen voor de kwalitatieve 
uitvoering van de actiepunten bepaald in de visie. 

 Het waarborgen van de eenheid en de kwaliteit van de organisatie en de werking van de 
diensten van de Stad en het OCMW, samen met het managementteam. 

  Opnemen van de beleidsvoorbereidende rol en adviesfunctie naar de 
beleidsverantwoordelijken(artikel 171 DLB). 

 Op regelmatige tijdstippen een en objectieve rapportering opstellen van de uitvoering en 
voortgang van de beleidsbeslissingen. 

 
2. Aansturen, implementeren en opvolgen van het personeelsmanagement zodat het bestuur kan 

streven naar competent en gemotiveerd personeel dat de beleidsdoelstellingen kan waarmaken 

Dit omvat ondermeer volgende taken:  

 Organogram, personeelsformatie en de Rechtspositieregeling van het personeel : opstellen 
van een voorontwerp, opvolgen en bijsturen in overleg met het managementteam. 

 Leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de verantwoordelijken van de diensten 
zodat zij hun personeelsleden stimuleren om, polyvalent mee te werken en loyaal samen te 
werken. 

 Er over waken dat er op piekmomenten en/of in noodsituaties directieoverschrijdend 
medewerking wordt verleend met mensen en middelen (personeel, organisatorisch, 
logistiek …). 

 Actief bijdragen tot het initiëren van de nodige veranderings-, vernieuwingsprocessen en 
hierbij een voorbeeldfunctie uitoefenen. 

 

 



 
 

 

3. Aansturen van en toezien op een efficiënte en effectieve werking van de organisatie zodat het 
realiseren van de beleidsdoelstellingen en een kwaliteitsvolle dienstverlening gestimuleerd 
worden 

Dit omvat ondermeer volgende taken:  

 Organiseren van de behandeling van de briefwisseling en het gemeentearchief. 
 Voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het College, Gemeenteraad, Vast 

Bureau, Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Bijzonder Comité voor de sociale dienst en 
opmaak van de notulen. 

 Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer en nemen van ambtelijke 
eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen binnen de geïntegreerde organisatie. 

 Vervullen van de scharnierfunctie tussen het bestuur en diensten. 
 Implementeren van kwaliteitszorg binnen de stadsorganisatie en opzetten van een 

organisatiebeheersingssysteem. 
 Delegeren van administratieve procedures. 
 Opvolgen van relevante wetgeving, vakliteratuur, … 
 Instaan voor budgetbeheer en –controle in functie van een financieel gezond beleid. 
 Zorgen voor de aan- en bijsturing en opvolging van processen en projecten, activiteiten, op. 
 elkaar afstemmen van personeel en middelen voor de diensten … en indien nodig acties 

nemen om bij te sturen. 
 Brengen van energie en dynamiek binnen de geïntegreerde organisatie, versterken van de 

samenhorigheid. 
 Instaan voor het organisatiebeheersingssysteem van de diensten. 

 
4. Samenwerkingsverbanden en externe vertegenwoordiging   

Dit omvat ondermeer volgende taken:  

 Initiëren, ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden met buurgemeenten, 
centrumsteden, werkgroepen binnen en buiten het bestuur 

 Fungeren, als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare 
besturen, particuliere instellingen of organisaties 

 Opbouwen en onderhouden van relatienetwerken in samenwerking met de leden van 
Managementteam en de diensthoofden 
 

5. Informatiedoorstroom en communicatie (Voorzitter MAT)  

Dit omvat ondermeer volgende taken:  

 Instaan voor constructief overleg en samenwerking met de beleidsverantwoordelijken. 
 Voortgangs- en beleidsgericht rapporteren aan de beleidsorganen. 
 Organiseren van directie-overschrijdend overleg. 
 Bewaken van een optimale interne communicatie. 
 Verzorgen van een optimale top-down (vanuit het MAT) en bottom-up communicatie: 

rapporteren, aftoetsen van voorstellen,… 



 
 

 

Het competentieprofiel 

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een definitie en in een aantal gedragscriteria.  

KERNCOMPETENTIES 

Kwaliteitsvol werken (trap 3) streven naar continue kwaliteitsverbetering, anderen hiertoe stimuleren, 
kwaliteitsborging.  

 Ontwikkelt en benoemt kwaliteitscriteria. 
 Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van taken en projecten en volgt de (tussentijdse) 

resultaten op. 
 Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie en spreekt anderen aan op de kwaliteit 

van het geleverde werk. 
 Stimuleert verbeteringsvoorstellen. 

Loyaal samenwerken (trap 3) stimuleren van betrokkenheid Vertegenwoordigt de organisatie op 
passende wijze bij anderen en externe contacten. 

 Kan anderen motiveren en stimuleert de betrokkenheid met de organisatie. 
 Handelt in overeenstemming met de belangen van de organisatie. 
 Is mee verantwoordelijke voor de realisatie van de gewenste organisatiecultuur.. 
 Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit en verdedigt de belangen. 

(trap 3) creëren van samenwerkingsverbanden met en tussen andere afdelingen.  

 Werkt actief aan het creëren van een vertrouwensband met andere afdelingen 
 Creëert structuren om de samenwerking met andere afdelingen te verbeteren 
 Creëert een draagvlak voor problemen of beslissingen die de eigen afdeling overschrijden 
 Draagt samenwerking als een belangrijke waarde uit en spreekt anderen hierop aan 

Integriteit (trap 3) integer handelen in complexe situaties en onder druk, stimuleren van integer gedrag.  

 Blijft correct en integer in complexe situaties en onder (externe) druk. 
 Signaleert niet integer gedrag en onderneemt actie. 
 Handelt integer in een veelheid aan situaties, ook waar er geen eenduidige richtlijnen voor 

bestaan. 
 Stimuleert respect en openheid voor anderen. 

Zelfontwikkeling (trap 3) zorg dragen voor een goed leerklimaat. 

 Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen professionele ontwikkeling en werkt met een 
duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties. 

 Neemt verantwoordelijkheid op voor de professionele ontwikkeling van anderen. 
 Creëert een leerklimaat. 

  



 
 

 

SPECIFIEKE COMPETENTIES 

Visie ontwikkelen (trap 3) ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld.  

 Neemt initiatieven voor strategische beleidsontwikkeling. 
 Schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en speelt 

hierop adequaat in. 
 Overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties. 
 Kan strategieën op een heldere manier voorstellen. 
 Stimuleert en ondersteunt anderen om bij te dragen aan strategische beleidsvorming. 

Adviseren (trap 3) complexe analyses maken, bevorderen van het omgevingsbewustzijn, kennis 
produceren. 

 Ziet grote lijnen, tilt vragen op een hoger niveau. 
 Brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie, tot de kern terug. 
 Kadert zijn advies in een lange termijnbeleid. 
 Ondersteunt en stimuleert anderen om informatie en adviezen uit te wisselen. 

Netwerken (trap 3) uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk over de grenzen van de 
eigen afdeling heen (partnerships, afdelingsoverschrijdend,…), stimuleren netwerking. 

 Bouwt een intern en extern netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling of de 
organisatie. 

 Initieert structurele of lange termijnsamenwerkingsverbanden waardoor de afdeling of 
organisatie haar doelstellingen beter kan realiseren. 

 Anticipeert op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk. 
 Wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen. 
 Stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten 

te leggen. 

Resultaatgericht werken (trap 3) sturen op resultaat, anderen ondersteunen.  

 Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen (ook 
buiten de eigen afdeling). 

 Maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken. 
 Realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het 

eigen werkgebied. 
 Ondersteunt anderen of neemt obstakels voor anderen weg.  

Leidinggeven (trap 3) lange termijn, creëren commitment. 

 Draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert anderen om dit te doen. 
 Geeft leiding aan strategische en lange termijnprojecten. 
 Creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en hier gericht naar 

toe te werken. 

 



 
 

 

Delegeren (trap 3) verantwoordelijk voor een grote afdeling of meerdere afdelingen, ruimere 
verantwoordelijkheidsgebieden. 

 Geeft medewerkers eindverantwoordelijkheid. 
 Creëert betrokkenheid door verantwoordelijkheid te geven over projecten. 
 Geeft ruimte aan medewerkers om op hun eigen manier of volgens eigen inzichten te werken. 
 Geeft bevoegdheid om in complexe situaties verantwoordelijkheid op te nemen. 

Creativiteit (trap 3) hebben en stimuleren van vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën.  

 Maakt zich los uit bestaande denkkaders. 
 Komt regelmatig met ongebruikelijke en vernieuwende voorstellen en ideeën. 
 Ondersteunt en stimuleert medewerkers in een vernieuwend denkproces. 
 Schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt. 
 Creëert synergiën tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende voorstellen 

te komen. 

  



 
 

 

Onze voorwaarden 
 

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden  

Toelatingsvoorwaarden: 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 
4. ten minste 23 jaar oud zijn; 
5. Over de Belgische nationaliteit beschikken.  

Aanwervingsvoorwaarden:  

1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

2. slagen voor het vergelijkend wervingsexamen. 

Aanwervingsvoorwaarden voor algemeen directeur 

Houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking 
van niveau A en minstens 4 jaar ervaring in een managementfunctie kunnen aantonen. 

 

  



 
 

 

Algemene toelatings- en bevorderingsvoorwaarden  

De algemene voorwaarden om deel te nemen aan een bevorderingsselectie zijn : 
 

1. titularis zijn van de graad binnen de stad Oostende vermeld in de bevorderingsvoorwaarden; 
2. niet meer in proeftijd zijn; 
3. een minimale anciënniteit hebben, vermeld in afdeling III van de rechtspostieregeling; 
4. een gunstige evaluatie gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
5. in voorkomend geval voldoen aan de gestelde diplomavereiste 
6. in voorkomend geval voldoen aan de vormingsvereiste of bereid zijn aan de vormingsvereiste 

te voldoen tijdens de proefperiode na bevordering en binnen de gestelde termijn. 

Om voor bevordering in aanmerking te komen worden de hierboven vermelde voorwaarden 
aangevuld met : 
 

1. titularis zijn van een graad met salarisschaal A5a-A5b of salarisschaal A10a-A10b; 
2. Ten minste één jaar niveauanciënniteit tellen; 
3. slagen in de vergelijkende bevorderingsselectie. 

 

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor kandidaten die voormalig titularis zijn van het ambt 
van secretaris, ingevolge de aanstellingsprocedure van een algemeen directeur in hun bestuur niet 
zijn aangesteld als algemeen directeur en waar er een algemeen directeur is aangesteld 

De voormalige titularissen van het ambt van gemeentesecretaris en de titularissen van het ambt van 
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die in hun bestuur niet zijn 
aangesteld als algemeen directeur, worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de 
functie van algemeen directeur (artikel 589 §3 Decreet Lokaal Bestuur). Zij worden vrijgesteld van de 
selectieprocedure. 

  



 
 

 

Eventuele bijkomende proef en aanstelling 

 
1. Wanneer er zich geen kandidaat (of kandidaten) heeft (hebben) aangemeld die zich beroept 

(beroepen) op de overgangsbepaling als secretaris met toepassing van artikel 589 van het 
Decreet Lokaal Bestuur stelt de gemeenteraad de algemeen directeur aan die als eerst 
gerangschikte uit de vergelijkende aanwervings- en bevorderingsprocedure gekomen is.  
 

2. Wanneer er zich één of meerdere kandidaten hebben aangemeld die vrijgesteld zijn van het 
doorlopen van de selectieprocedure met toepassing van artikel 589 van het Decreet Lokaal 
Bestuur, stelt de gemeenteraad de algemeen directeur aan op basis van een systematische 
vergelijking van de titels en verdiensten van de eerst gerangschikte kandidaat in de 
selectieprocedure, enerzijds, en de vrijgestelde kandidaten, anderzijds, in het licht van de 
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten. In dat geval organiseert de 
gemeenteraad een bijkomende proef, met name een gestructureerd interview om de titels en 
verdiensten van de geschikte kandidaten beter te kunnen peilen en de systematische 
vergelijking van titels en verdiensten te ondersteunen. Indien de titels en verdiensten van de 
eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure het best beoordeeld worden doch deze 
kandidaat de functie van algemeen directeur niet wenst op te nemen, worden de titels en 
verdiensten van de tweede gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure vergeleken met 
de titels en verdiensten van de vrijgestelde kandidaten, enz. 

 

 

De werfreserve 
Er wordt een wervingsreserve van vier jaar aangelegd.  

Hierin worden de kandidaten opgenomen die voldoen aan de aanwervings- en 
bevorderingsprocedure, inclusief het slagen in de selectieprocedure, evenals de kandidaten die 
vrijgesteld zijn van de selectieprocedure. Zij worden in de reserve opgenomen met behoud van het 
resultaat uit de selectieprocedure en met behoud van de uitslag van de eventuele bijkomende proef 
zoals hierboven vermeld. 

  



 
 

 

Ons aanbod 
 

 een contractuele voltijdse benoeming als algemeen directeur, decretale graad;  
 een aantrekkelijk verloningspakket: salarisschaal klasse 15 + 30%; 
 je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximum 10 

jaar overgenomen bij de bepaling van je startloon; 
 systeem van glijtijden met een goede verhouding werk-privé; 
 hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal 

abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de 
kortingskaart Pluspas, mogelijkheid tot groepsaankopen. 

  



 
 

 

Hoe selecteren wij? 
 

De selectieprocedure 

 
1. Verkennend gesprek 

 
In dit selectieonderdeel worden een beperkt aantal competenties, motivatie en inzicht in de 
functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie.  
 
Dit gedeelte staat op 50 punten. Kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel 
om tot het volgende selectieonderdeel toegelaten te worden. 
 
Timing (onder voorbehoud): 20, 21, 22 april 2020 

 
2. Assessment center 

 
Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, capacitair onderzoek en testen op 
managementvaardigheden en leiderscapaciteiten op het niveau van de functie, aangevuld met 
een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het assessment center resulteert 
in één van volgende beoordelingen: Niet geschikt, geschikt.  
 
Kandidaten met een beoordeling ‘geschikt’ worden toegelaten tot het volgende 
selectieonderdeel.  
 
Timing (onder voorbehoud): 27, 29 april, 4 mei 2020 

 
3. Jurygesprek inclusief managementcase 

  
Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview met de selectiecommissie, vergezeld 
van een presentatieoefening (managementcase) waarin de overeenstemming van het profiel 
van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst wordt.  
 
Dit gedeelte staat op 50 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit 
selectieonderdeel.  
 
Timing (onder voorbehoud): 7, 9 mei 2020 
 
Kandidaten moeten minstens 60% op het eerste en het derde onderdeel samen behalen om 
geslaagd te zijn in de selectieprocedure.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

4. Na de selectieprocedure: eventuele bijkomende proef voor laureaat selectieprocedure en zij-
instromers:  

Een systematische vergelijking van de titels en verdiensten van de eerst gerangschikte kandidaat 
in de selectieprocedure, enerzijds, en de vrijgestelde kandidaten, anderzijds, in het licht van de 
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten. In dat geval organiseert de 
gemeenteraad een bijkomende proef, met name een gestructureerd interview om de titels en 
verdiensten van de geschikte kandidaten beter te kunnen peilen en de systematische 
vergelijking van titels en verdiensten te ondersteunen. 

Timing (onder voorbehoud): 19 of 20 mei 2020 

 

Praktische informatie 
 

Kandidatuurstelling 

 

1. Indienen kandidatuur en documenten  
 

Wij verwachten uw uitgebreide kandidatuur uiterlijk tegen 13/4/2020 om middernacht. 
Solliciteren kan enkel via mail. Je mailt hiervoor naar adres: gent@searchselection.com. Je 
voegt hierbij een recent cv, motivatiebrief en de nodige bewijsdocumenten.  

2. Documenten 
 
Uw dient bij uw online sollicitatie (via e-mail) volgende documenten toe te voegen, uiterlijk op 
datum van het afsluiten van de kandidaatstelling op 13/4/2020 

 Een motivatiebrief en cv, waarin de ervaringsvereiste (zie voorwaarden) uitvoerig 
wordt toegelicht 

 Een bewijs van goed gedrag en zeden (Model 595) 
 Een kopie van het vereiste diploma (zie voorwaarden) 

 

Informatie 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Myra Vandekerckhove van Search & Selection 
(m.vanderkerckhove@searchselection.com). 


