
 

Functiebeschrijving: diensthoofd werken 
 

Dienst Ruimte 

Functiefamilie Diensthoofden 

Weddenschaal A1-A3 

Te begeven bij Aanwerving  

Plaats in het organogram 
Werkt onder leiding van en rapporteert aan de beleidscoördinator ruimte 
en geeft leiding aan de deskundige openbare werken en mobiliteit en aan 
het diensthoofd van de werkplaatsen 

Directe leidinggevende Beleidscoördinator ruimte 

Hoofddoel van de functie 
Coördinatie, voorbereiding, opvolging en uitvoering van het beleid van de 
dienst werken  

 
Taakomschrijving 
 
Binnen de domeinen openbare werken en mobiliteit 

 Instaan voor het opzetten van adequate processen binnen de dienst 

 Ontwikkelen van een visie rond mobiliteit en deze vertalen naar concrete oplossingen. 

 Voorbereiden, opvolgen en afhandelen van strategische dossiers ivm uitvoering van openbare 
werken en mobiliteit. 
Daarbij ook advies uitbrengen aan het College van burgemeester en schepenen over de 
strategische bouw-, wegenbouw- en mobiliteitsdossiers. 

 Actief deelnemen aan werf- en andere relevante vergaderingen en hierover correct rapporteren 
aan de beleidscoördinator ruimte en het College van burgemeester en schepenen.  
Zo o.m. ook actieve aanwezigheid binnen de technische verkeerscommissie en de gemeentelijke 
adviesraad mobiliteit en deelname aan participatieve processen. 

 Opmaken en beheren van budgetten, de kostprijsbewaking en de goedkeuring van uitgaven. 

 Verzamelen en beheersen wetgeving, minimumnormen en subsidiemogelijkheden. 

 Ondersteunen van de dienst overheidsopdrachten bij de opmaak van de technische bepalingen 
voor lastenboeken. 

 Sturen, begeleiden en afhandelen van alle processen in de administratieve fase van 
infrastructuurprojecten (startnota, projectnota, onteigeningen, omgevingsvergunning, 
aanbesteding…) 

 Rapporteren aan de beleidsverantwoordelijke en het CBS over de voortgang van de diverse 
infrastructuurprojecten. 

 Aansturen, coördineren en opvolgen van alle externe ontwerpers van gemeentelijke projecten. 

 Overleggen met alle externe actoren die betrokken zijn bij infrastructuurprojecten  

 Klachtenbehandeling ivm werken in uitvoering en hierover verbaal en schriftelijk communiceren 
met burgers  

 
Werkplaatsen: 

 Begeleiden en ondersteunen van het diensthoofd werkplaatsen 

 Toezien op de goede werking binnen de werkplaatsen en hierover rapporten aan de 
beleidscoördinator en de beleidsverantwoordelijke.  

 Opmaak van de budgetten in het meerjarenplan m.b.t. de dagelijkse werking en de investeringen 
voor de dienst en bewaakt ze 

 In overleg met de deskundige groen en met de dienst overheidsopdrachten zorgen voor de 
aanstelling van externe aannemers of maatwerkbedrijven voor het uitvoeren van 
onderhoudswerken op het openbaar domein 

 Toezien op de opvolging van externe aannemers of maatwerkbedrijven die aangesteld worden 
voor onderhoudswerken op het openbaar domein  

 
Toezien op de goede samenwerking met externe aannemers en maatwerkbedrijven. 
 
 
 
 



Algemeen 

 Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en concrete 
opdrachten en doelstellingen voor de individuele medewerkers bepalen. 

 Opmaak en opvolging indicatoren om de beleidsrealisatie op te volgen en zo nodig bij te sturen. 

 Instaan voor een goede interne en externe communicatie in samenwerking met interne en externe 
communicatieverantwoordelijken 

 Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties  

  

 
Competentieprofiel 
 
Kerncompetenties: 

- klantgericht zijn 
- samenwerken 
- voortdurend verbeteren 

 
Kenniscompetentie: 

- vaktechnische kennis bezitten 
 
Gedragscompetenties: 
 

- beslissen 
- visie vormen 
- communiceren 
- empathisch vermogen 
- motiveren en inspireren 
- organisatiegericht zijn 

 
 

 
 


