
 

Deskundige woonkwaliteit (m/v/x) 

Spreekt het bouwkundig aspect van een woning of gebouw je aan? Boeit de woningmarkt jou ten volle? 

Samen met team Wonen controleer je woningen en werk je aan kwaliteitsvol wonen voor iedere Aalstenaar.  

• Functie 

Als deskundige woonkwaliteit voer je decretale taken uit rond de bewaking van de woonkwaliteit en 

inventarisatie van de leegstand. Daarnaast neem je ook ruimere taken op in kader van de uitvoering van 

het woonbeleid. 

 

Jouw belangrijkste uitdagingen: 

• Je onderzoekt woningen en beoordeelt de woonkwaliteit door middel van controles. 

• Je gaat samen met de eigenaar en/of huurder in onderhandeling om duurzame bewoning te 

realiseren. Je gaat hiervoor ook in interactie met de maatschappelijk werker van het team dat 

instaat voor de huisvesting van burgers in woonnood.  

• Je staat in voor de administratieve opvolging van leegstaande, onbewoonbare en verwaarloosde 

woningen en gebouwen in de stad Aalst. 

• Je werkt binnen het team aan proactieve projecten en sensibiliseringsacties.  

 Profiel 

• Je bent in het bezit van een Bachelorsdiploma. 

• Je kan technische plannen van gebouwen en woningen lezen. 

• Je bent communicatief sterk en klantgericht. 

• Je kan zelfstandig, gestructureerd en oplossingsgericht werken.  

• Je bent bereid om procedureel werk doen.  
 

 Aanbod  

• Een uitdagende functie in een dienstverlenende organisatie waarin je je talenten kan benutten én 

ontwikkelen. 

• Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2 483,38 €/maand en 4 146,34 €/maand) afhankelijk van 

aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 

• Een contract van onbepaalde duur. 

 Selectieprocedure 

• Solliciteren kan met een recent cv en bachelorsdiploma tot en met 9 april 2019 via 

https://www.aalst.be/vacatures-bij-de-stad  

• Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht): 23 april 2019 tot en met 24 april 2019. 

• Mondeling gedeelte (praktische proef + interview): 17 mei 2019. Indien veel kandidaten ook op 15 

mei 2019. 

 Functiebeschrijving: als bijlage 

Heb je de functiebeschrijving gelezen en heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie, contacteer 

dan Katleen Moereels via Katleen.Moereels@Aalst.be.  

 

Heb je de publicatie gelezen en heb je toch nog vragen over de selectieprocedure, contacteer dan Ciska De 

Bock, selectiedeskundige, via 053 72 32 50. 
 

  

https://www.aalst.be/vacatures-bij-de-stad
mailto:Katleen.Moereels@Aalst.be


 

Selectieprocedure deskundige woonkwaliteit 

Informatiebundel aanwervingsprocedure  

 

De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen:  

1. een schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) op 40 punten 

2. een mondeling gedeelte (praktische proef + interview) op 60 punten 

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op elk 

onderdeel en 60% op het geheel van de selectieproef.  

 

 
 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de dienst P&O, team 
Selectie, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 053 72 32 50, e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be    

 
  

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv én bachelorsdiploma bezorgen via website www.aalst.be 

9 april 2019

• Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht)

• Op 40 punten - eliminerend

Van 23 april 2019 tot en met 24 april 2019

• Mondeling gedeelte (praktische proef + interview)

• Op 60 punten - eliminerend

17 mei 2019 (indien veel kandidaten ook  op 15 mei 2019) 

mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be


 

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt 

getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één 
maand; 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 

Bondsstaat; 

4. 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; 

5. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 

6. In het bezit zijn van een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig).   

 

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan tot en met 9 april 2019 met een cv en een kopie van het bachelorsdiploma (of gelijkwaardig). De 

kandidaturen worden elektronisch ingediend via https://www.aalst.be/vacatures-bij-de-stad.  

De ontvangst van uw kandidatuur zal bevestigd worden.  

 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst P&O, team selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 

9, 9300 Aalst. Telefonisch: 053/72 34 62 of via e-mail:  personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

 

 

  

https://www.aalst.be/vacatures-bij-de-stad
mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be


 

Functiedetails 

FUNCTIETITEL:  Deskundige woonkwaliteit 

DIENST:  Planning, stadsvernieuwing, wonen 

TEAM:  Team wonen 

CLUSTER:  Omgeving, wonen en ondernemen 

RAPPORTEERT AAN:  Teamverantwoordelijke Wonen 

STATUUT:  Contractueel 

NIVEAU:  B 

WEDDENSCHAAL:  B1-B3 

 

 
 

Beschrijving 

■  DOELSTELLING VAN DE CLUSTER / DIENST / TEAM 

Binnen de cluster OWO, waartoe de dienst Planning en stadsvernieuwing en wonen behoort, zitten ook de 

dienst Ruimtelijke ordening, de dienst Leefmilieu en de dienst Economie en Landbouw vervat. 

De dienst Planning, stadsvernieuwing en wonen bestaat uit 21 VTE waarvan 8 VTE bij team Planning en 

stadsvernieuwing en 10VTE bij het team Wonen. 

 

Het team Wonen staat onder meer in voor:  

• Ontwikkelen woonbeleid en uitvoeren regierol inzake sociaal, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen  

• Beheer van eigen sociale woningen, doorstroomwoningen, SVK woningen, 2 woonwagenterreinen  

• Laagdrempelig advies voor de burger m.b.t. premies, huren en verhuren  

• Bewaken woonkwaliteit en leegstand volgens de Vlaamse Wooncode en Grond- en Pandendecreet 

• Innovatie stimuleren rond levenslang thuiswonen 
  

 
  



 

■ DOEL VAN DE FUNCTIE  

De deskundige Woonkwaliteit voert als expert woonkwaliteit decretale taken uit rond de bewaking van de 

woonkwaliteit en inventarisatie van de leegstand. 

De deskundige Woonkwaliteit neemt daarnaast ook ruimere taken op in het kader van de uitvoering van het 

woonbeleid. meer bepaald: 

- Uitvoeren van onderzoeken rond woonkwaliteit (bouwfysische en technische elementen van woningen 

beoordelen), onderzoeken in het kader van woningvervuiling en openbare veiligheid, met het oog op 

het uitwerken van beleidsinstrumenten voor een betaalbare en kwaliteitsvolle private huurmarkt 

- Controle op de verhuur van kamerwoningen met het oog op het realiseren van een betaalbare en 

kwaliteitsvolle private huurmarkt. 

- Beheren van de stedelijke inventaris leegstand, verwaarlozing, ong/onbewoonbaar, het behandelen 

van bezwaarschriften, aanvragen van vrijstellingen met het oog op een adequate inventarisatie van de 

stedelijke  woonkwaliteit. 

- Beoordelen van ernstige technische tekortkomingen en problemen met ernstige gevolgen voor de 

openbare veiligheid om er aldus voor te zorgen dat de stad Aalst een aantrekkelijke woonstad is met 

een maximale sociale cohesie.  

- Voeren van de procedures zoals bepaald in Nieuwe Gemeentewet (art 135), De Vlaamse Wooncode 

en het Grond- en pandendecreet teneinde te voldoen aan de decretaal opgelegde taken binnen 

woonbeleid. 

 
 

■ RESULTAATSGEBIEDEN 

1. RESULTAATSGEBIED: Werkorganisatie 

Instaan voor het operationele dagelijkse beheer van de technische en administratieve activiteiten binnen het 

vakgebied teneinde een efficiënte uitrol van de dienstverlening te garanderen. 

KERNTAKEN: 

■ Technisch uitvoeren van woningonderzoeken 

■ Alle bijhorende administratieve taken nauwlettend en correct uitvoeren en opvolgen 

■ Plannen, opvolgen en bijsturen van acties en structureren van het werk 
 

2. RESULTAATSGEBIED: Projectbeheer 

Analyseren en definiëren van projecten met als doel een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen. 

Opvolgen en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden. 

KERNTAKEN: 

■ Uitwerking geven aan bijzondere projecten met een aspect woonkwaliteit zoals het activeren van leegstaande panden, 

aanpak huisjesmelkerij, ondersteunen prikkelproject, … met het oog op het verhogen van de fysieke uitstraling van de 

stad als woonstad. 

■ Administratieve afhandeling van tijdsgebonden (project-)dossiers (o.a. aanmaken collegebeslissingen, behandelen van 

bezwaarschriften, dossiers in inventaris opnemen, …) met het oog op een snelle en kwalitatieve dienstverlening. 

■ Deelnemen aan en/of aansturen van projecten en werkgroepen, opvolgen, evalueren, rapporteren en eventueel 

bijsturen van de voortgang en de resultaten. 
 



 

3. RESULTAATSGEBIED: Procesmatig werken 

Opzetten van woningonderzoeken en zo instaan voor de kwaliteit en leefbaarheid van de woningen in Aalst. 

Opvolgen dat procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd. 

KERNTAKEN: 

■ Nauwgezet opvolgen van de wettelijke procedurestappen en bijhorende termijnen  

■ Inzicht in de processen zodanig zelf verbeteringen aan te brengen  

■ Bij wetswijzigingen in staat zijn de procedure bij te sturen  
 

4. RESULTAATSGEBIED: Dienstverlening 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de reguliere activiteiten van de cluster / dienst / het 

team om een kwalitatieve dienstverlening te realiseren en permanent te optimaliseren. 

KERNTAKEN: 

■ Goede relaties onderhouden met klanten, instaan voor een goede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van de 

dienst/het team bevorderen, klantenbevraging organiseren en de kwaliteit van de dienstverlening evalueren naar de 

interne en externe klant, .... 

■ Opmaken en up-to-date (laten) houden van interne werkafspraken, regels en procedures zodat een kwalitatieve en 

uniforme dienstverlening wordt verzekerd 

■ Snel en accuraat behandelen van complexere dossiers, klachten, vragen, ... met het oog op een efficiënte en 

klantgerichte dienstverlening met een zo kort mogelijke doorlooptijd 
 

5. RESULTAATSGEBIED: Adviesverlening 

Vanuit jouw deskundigheid geven van een onderbouwd en kwalitatief advies aan verschillende interne en externe 

belanghebbenden met als doel goed geïnformeerde personeelsleden en een kwalitatieve dienstverlening. 

KERNTAKEN: 

■ Fungeren als aanspreekpunt voor alle vragen in verband met de door jou beheerde materie. 

■ Actief opzoeken van informatie en cijfers, bijhouden van wijzigingen en op de hoogte blijven van tendensen teneinde 

jouw expertise te garanderen. 

■ Proactief expertise delen (presentaties geven, organiseren van infosessies, opleidingen, opstellen van documentatie, ...) 
 

6. RESULTAATSGEBIED: Beleidsadvies 

Vanuit de praktijk en het zicht op tendensen input leveren voor het beleid en de strategie op hoger niveau om bij te 

dragen tot een uitvoerbaar beleid dat afgestemd is op de noden van de klanten. 

KERNTAKEN: 

■ Opvolgen van algemene tendensen in het werkveld en formuleren van beleidsadviezen hieromtrent 

■ Voorstellen van nieuwe ideeën, concepten, verbeteringen, ... 

■ Actief bijdragen aan de planning van de dienst op middellange termijn 
 

  



 

■ RELATIES 

CONTACT INTERN - EXTERN  

Alle stadsdiensten, met in het bijzonder de collega’s van de dienst Planning, 

stadsvernieuwing en wonen, dienst Financiën, dienst Ruimtelijke Ordening, 

dienst Bevolking, stadsarchitect, OCMW,  ... 

Intern 

 

Wonen Vlaanderen en wooninspectie Extern 

 

(milieu)politie Extern 

 

brandweer Extern 

  

 

■ VAKKENNIS 

VERWORVEN KENNIS: Lezen en begrijpen van technische plannen van woningen en gebouwen  

TE VERWERVEN KENNIS: Private huurwetgeving, beginselen rechtspraak, wetgeving ruimtelijke ordening, 

Kaderbesluit Social Huur voorrangsregels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

De functiebeschrijving beschrijft het doel en de toegevoegde waarde van de functie aan de organisatie en hoe deze functie bijdraagt 

tot het realiseren van de strategische organisatiedoelstellingen, zoals omschreven in het meerjarenplan. 

De beschrijving van de resultaatgebieden heeft geenszins de intentie om volledig te zijn en is onderhevig aan relevante wijzigingen 

binnen de werking van de betrokken dienst of team met het oog op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

 
  



 

Competentieprofiel  

 

Informatie analyseren 

Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie. 

Onderscheidt relevante van irrelevante informatie bij 

het analyseren van gegevens 

Onderscheidt causale verbanden tussen gegevens 

waarmee hij/zij te maken krijgt 
 

Herkent patronen in de informatie die hij/zij te 

verwerken krijgt 

Schat situaties correct in 

 

Neemt informatie niet zo maar voor waar aan, maar 

stelt ze kritisch in vraag 

Heeft een goede kijk op het belang van gegevens 

voor het bereiken van de doelstellingen 
 

 

Oplossingsgericht werken 

Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de 

oplossing. 

Past zich vlot aan nieuwe en onverwachte situaties 

aan 

Vindt oplossingen voor niet vertrouwde problemen 

 

Werkt de taken die hem/haar toevertrouwd worden 

zelfstandig af 

Wacht niet altijd op aanwijzingen, maar werkt zelf 

oplossingen uit om problemen uit te klaren 
 

Implementeert de best passende oplossing binnen 

zijn/haar werkdomein 

Neemt het initiatief om structurele problemen 

binnen het eigen takendomein op te lossen 
 

 

Werk structureren 

Structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op 

een systematische manier uit te voeren. 

Brengt structuur aan in het eigen werk Organiseert het werk in functie van de prioriteiten 
 

Respecteert deadlines bij het afwerken van taken Brengt systematiek aan in de wijze waarop taken 

dienen afgewerkt te worden 
 

Structureert de verschillende uit te voeren taken in 

gerichte deelopdrachten 

Werkt georganiseerd aan uiteenlopende taken 

 

 



 

Kennis en informatie delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen. 

Toont hoe bepaalde taken het best kunnen 

aangepakt worden 

Demonstreert aangeleerde technieken aan minder 

ervaren collega's 
 

Geeft via de formele kanalen zijn/haar kennis en 

expertise door 

Onderricht collega's of medewerkers over bepaalde 

kennis en inzichten 
 

Ontwikkelt effectieve methoden om kennis door te 

geven aan anderen 

Draagt eigen kennis over door medewerkers of 

collega's te laten deelnemen aan zijn/haar 

opdrachten 
 

 

Communiceren 

Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier en dit schriftelijk en/of mondeling en/of d.m.v. 

het correct rapporteren van gegevens. 

Zegt op een duidelijke manier wat hij/zij wil zeggen Versterkt de boodschap door een goede niet-

verbale communicatie 
 

Vult de nodige documenten correct in Vult de juiste velden in computerprogramma's in 
 

Duidt de nodige gegevens aan volgens de voorziene 

regels en procedures 

Brengt de nodige gegevens over volgens de 

voorziene regels en procedures 
 

 

Objectieven behalen 

Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op 

zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Onderneemt de juiste acties om opportuniteiten om 

te zetten in resultaten  

Heeft een sterk gevoel voor timing bij het lanceren 

van initiatieven of ideeën 
 

Onderneemt doelgericht acties zodat anderen hun 

resultaten binnen de deadlines kunnen halen 

Houdt duidelijk op elk moment de vooropgestelde 

doelen voor ogen en laat zich niet afleiden 
 

Toont zich verantwoordelijk ten aanzien van 

collega's of klanten opdat inhoudelijk correct werk 

wordt afgeleverd  

Toont zich binnen het eigen vakgebied 

verantwoordelijk voor de kwaliteit die wordt 

afgeleverd 
 

 



 

Zichzelf ontwikkelen 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities 

door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden 

en kennis eigen te maken. 

Zoekt actief naar informatie en kennis binnen 

zijn/haar eigen domein volgens zijn/haar 

professionele noden 

Doet zelf voorstellen voor eigen bijscholing 

 

Heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen Neemt leerkansen om zijn/haar loopbaan te 

ontwikkelen met beide handen aan 
 

Vraagt om feedback over zijn/haar gedrag en past 

dit aan indien nodig 

Kent eigen competenties en beperkingen en is hier 

eerlijk over 
 

 

Kwaliteitsvol werken 

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te 

streven en door te blijven doorzetten, ook in moeilijke situaties. 

Is toegewijd, gedreven en vastberaden Is sterk betrokken bij de opdrachten voor de 

afdeling, wil er alles over weten 
 

Levert werk van een degelijke kwaliteit af  Accepteert geen werk van lagere kwaliteit en 

tolereert geen fouten 
 

Levert bij routinewerkzaamheden de nodige 

inspanning om het werk te voltooien 

Houdt vol tot de taak is afgewerkt 

 

 

Betrouwbaarheid tonen 

Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid 

respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 

Bouwt vertrouwen op door beloftes na te komen Verwerft credibiliteit door consistent te handelen 
 

Behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige 

verantwoordelijkheidszin 

Interageert op een onkreukbare manier met 

anderen 
 

Handelt in overeenstemming met wat is afgesproken Gaat op een gedisciplineerde manier te werk 
 

 

 

 

 

 

 


