
 
 

 

Inlichtingen ten behoeve van de sollicitanten voor een betrekking van 

Bestuurssecretaris Stadsontwikkeling en Veiligheid (A1a-A3a) in voltijds 

contractueel verband. 

 

 

 

I. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 

betrekking; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 

der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966; 

4. medisch geschikt zijn; 

5. in het bezit zijn van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs 

of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met 

universitair onderwijs; 

6. slagen voor de selectieprocedure. 

 

 

II. Functiebeschrijving 

 

FUNCTIENAAM: 

 

Bestuurssecretaris Stadsontwikkeling en Veiligheid (A1a-A3a). 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE: 

 

Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de afdelingschef ‘Ruimte’. 

Geeft leiding aan alle medewerkers van het departement ‘Stadsontwikkeling en 

Veiligheid’. 

 

FUNCTIE-INHOUD: 

 

1. Coördineren van private en publieke projecten 

 

Doel: het goed verloop van private en publieke projecten 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• Plannen, coördineren en opvolgen van publieke en private investeringsprojecten 

met zowel interne diensten (technische diensten, vergunningen, dienst 

communicatie, dienst economie,…) als externe stakeholders (de private 

investeerders, handel en horeca, buurtbewoners, bezoekers,…) 

• Ontwikkelen en onderhouden van een heldere projectplanning met bijhorend 

actieplan   



• Inschatten van de haalbaarheid, werven van middelen en subsidies, optimaal 

gebruik maken van de nodige middelen en mensen voor de uitvoering van het 

project. 

• In samenspraak met het college bepalen van de doelstellingen van ieder project 

en toezien op de kwaliteitscontrole gedurende de projectcyclus  

• Afstemmen van de eigen werkzaamheden op de werking van de andere 

gemeentelijke diensten zodat de bijdrage van de bestuurssecretaris een 

versterkend en versnellend effect heeft. 

 

2. Interne en externe communicatie 

 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 

dienstverantwoordelijke, de collega's van andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn 

taak optimaal te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• Meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

• Zorgen voor de informatiestroom naar de dienst communicatie (intranet, 

info voor de website, folders en brochures, pers,…) 

• Bevorderen van communicatie in de hele organisatie. Rapporteren aan de 

algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen… 

• Toepassen en uitvoeren van het vooropgestelde communicatieplan 

• Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

• Signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het 

werken met de diverse diensten en medewerkers 

• Actief deelnemen aan intern overleg 

• Participeren aan het technisch overleg 

 

Instaan voor een open externe communicatie. 

Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• Samenwerken met andere (hiërarchische) overheden  

• Communiceren met externe partners (handel en horeca, pers, 

citymarketing…) 

 

3. Overleg en onderhandelen 

 

Het organiseren en leiden van projectopvolging. 

Doel: meewerken aan een vlotte werking 



Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• Het organiseren en leiden van de projectopvolging binnen de vaste 

structuur van een projectteam. Dit projectteam is samengesteld uit 

gemeentelijke projectverantwoordelijken, afvaardiging CBS, afvaardiging 

managementteam; 

• Het voeren van onderhandelingen met:  

o rechtstreekse bewoners (overlast herleiden, draagvlak creëren, 

ambassadeurs maken) 

o eigenaars van panden (wat zijn plannen met (leegstaand) pand?, 

stimuleren of penaliseren) 

o investeerders (capteren van het voorstel, complementair met 

andere projecten, kwaliteitsniveau, terugkoppeling CBS, …) 

o handel en horeca (afstemmen activiteiten, inname openbaar 

domein, bereikbaarheid, verbouwingen, renovatie,…) 

 

4. Stimuleren van privaat initiatief 

 

Stimuleren tot permanente verbetering door het signaleren van vastgestelde noden en 

behoeften van burgers en personeel. 

Doel: Het privaat initiatief bevorderen. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• Vertalen van lokaal economische evoluties en verwachtingen in 

beleidsvoorstellen en meerjarenplannen 

• Het investeringsklimaat monitoren, interesse of initiatieven aantrekken, 

detecteren en introduceren bij het lokaal bestuur: 

o nieuw ondernemerschap (aantrekken van nieuw ondernemers via 

marketing, incentives, subsidies, begeleiding doorheen 

gemeentelijke diensten) 

o nieuwe investeringen (eigenaars aansporen om nu actie te 

ondernemen, investeerders in contact brengen met eigenaars die 

wensen te verkopen,…) 

o vernieuwd straatbeeld (stimuleren van gevelrenovatie, 

groenaanplant aan gevel of voortuin, terrasreglement met 

kwaliteitsvol terrasmeubilair, …) 

• Het voeren van een consequent pandenbeleid in het centrum waarbij 

privaat initiatief wordt gestimuleerd en begeleid en waarbij leegstand en 

verwaarlozing wordt bestreden. 

 

5. Wetgeving en regelgeving 

 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving 

van belang voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 



• De nodige vakkennis verwerven en de opgedane kennis integreren in de 

werking van de organisatie 

• Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

• Vakgerichte informatie raadplegen 

 

6. Coördinatie en leiding van het departement 

 

Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van het departement en 

concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen.  

Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van het departement garanderen  

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

• Coördineren van de dagelijkse activiteiten van het departement en de 

medewerkers 

• Waken over de uitvoering van de opdrachten  

• Optimaal inzetten van medewerkers  

• Opvolgen van de diverse projecten en administratieve procedures 

• Instaan voor de continuïteit van het departement 

• Uitwerken van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen 

het departement  

• Waken over de kwaliteit van de interne werking en de dienstverlening  

 

7. Coaching en begeleiding 

 

Medewerkers van het departement opvolgen, coachen en helpen in hun 

ontwikkeling binnen de functie.  

Doel: zorgen voor gemotiveerde en competente medewerkers  

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

• Opvolgen van de regels en afspraken van de organisatie en het 

departement (bv. verlofaanvragen)  

• Personeelsgesprekken voeren (bv. ontwikkelgesprekken, evaluatie…) 

• Stimuleren en begeleiden van medewerkers m.b.t. hun ontwikkeling en 

ontplooiing  

• Openstaan voor vragen van medewerkers 

• Medewerkers informeren  

• On-the-job coachen van medewerkers  

• Bewaken van een goede werksfeer 

• Algemene coaching 

• Zorgen voor een goede verstandhouding binnen het team 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 

.  



 

COMPETENTIEPROFIEL: 

 

Competentie Niveau 

Samenwerken 3 

Klantgerichtheid 3 

 

De gedragsindicatoren die overeenkomen met bovenvermelde competenties en niveaus 

kan u raadplegen in de Competentiegids. 

 

 

III. Inhoud van de selectieprocedure 

 

De selectieprocedure bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit twee 

proeven, het tweede gedeelte bestaat uit verschillende opdrachten aangaande het 

competentieprofiel en het derde gedeelte bestaat uit één proef.  

 

1. Schriftelijk gedeelte   /70 punten 

a. kennis van de wetgeving en/of vakken die tijdens de uitoefening van de 

beoogde functie aan bod komen   /35 punten 

b. gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie 

die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De 

totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de 

kandidaat tracht een oplossing uit te werken   /35 punten 

 

2. Psycho-technisch gedeelte: volledige dag assessment 

De kandidaten worden via individuele en groepsopdrachten geobserveerd en 

getest aangaande het competentieprofiel van deze functie.  

Deze proef wordt gekwalificeerd als een aanbeveling met adviserende functie. 

Evaluatie: zeer geschikt – geschikt – niet geschikt voor de functie. 

 

3. Mondeling gedeelte   /30 punten 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 

specifieke vereisten en competenties van de functie, evenals van zijn motivatie en 

van zijn interesse voor het werkterrein.  

 

Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor het eerste en derde 

selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen. 

Indien een selectiegedeelte meer dan één proef omvat, moeten de kandidaten bovendien 

vijftig procent van de punten behalen op elk van die proeven. 

Indien de selectieprocedure uit meerdere selectiegedeelten bestaat, worden tot de 

volgende gedeelten enkel de kandidaten toegelaten die voor de vorige selectiegedeelten 

geslaagd zijn. 

 

 

IV. Wervingsreserve 

 

De geslaagden voor de selectieprocedure zullen opgenomen worden in een 

wervingsreserve voor de graad van bestuurssecretaris Stadsontwikkeling en Veiligheid 

in contractueel verband voor een duur van drie jaar. 

 

 

V. Aanstelling 

 

De eerst gerangschikte kandidaat wordt door het college van burgemeester en 

schepenen in contractueel verband aangesteld. 
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VI. Bezoldiging 

 

De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 3170,07 euro en 5578,45 euro, 

afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit.  

Het brutomaandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques (7,36 euro), tussenkomst 

woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. 

Voor bovenvermelde functie wordt relevante ervaring in de openbare sector, privésector 

of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd. 
 

 

VII. Insturen van de kandidaturen 
 

De kandidaturen moeten, op straffe van nietigheid, uiterlijk 01 december 2020, 

worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief 

centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of via mail naar 

personeelsdienst@geraardsbergen.be .  
 

De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een CV, een kopie van de vereiste 

diploma’s en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden). 

 

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Ellen Herregods, Centrum voor Welzijn, 

Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen, tel.  054/43 20 03, 

ellen.herregods@geraardsbergen.be  
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