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HKH, de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg, opgericht in 

1921, zorgt binnen haar werkingsgebied (de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte) voor 

een voldoende divers aanbod aan sociale woningen en appartementen. HKH ijvert actief 

voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met bijzondere aandacht voor een sociaal en 

rechtvaardig beleid. HKH bezit zo’n 1.350 woongelegenheden en stelt een 12 medewerkers 

te werk.  

 

N.a.v. de pensionering van de huidige directeur en in het kader van de verdere professionele 

uitbouw zoeken wij een DIRECTEUR (m/v): 

 

 

Als daadkrachtige people manager sta je in voor: 

 

• Het uitwerken en bewaken van de missie, de visie en de strategie van HKH, binnen het 

kader van het beleid van de Vlaamse overheid inzake sociale huisvesting en in nauw 

overleg met de voorzitter en de raad van bestuur. 

• De algemene leiding van HKH door het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 

bijsturen van de activiteiten van HKH om de korte- en lange termijndoelstellingen te 

realiseren, in lijn met de missie en de visie van HKH. 

 

 

Ben je geboeid door de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij?  

U draagt graag uw steentje bij aan een duurzame leefomgeving en wil inzetten op een 

innovatieve werking en uitbouw van de maatschappij 

Wil je meebouwen aan een professionele organisatie met aandacht voor de klant, de 

partners, de  raad van bestuur en de medewerkers? Herken je jezelf in volgend profiel?  

Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 
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Je profiel:  

Je beschikt over:  

• Goede leidinggevende capaciteiten en management skills, en minstens 3 jaar 

relevante leidinggevende ervaring. 

• U bent een sterke communicator en kan uw netwerk goed inschakelen 

• Een masterdiploma (of gelijkgesteld), bij voorkeur in een juridische of 

bouwtechnische richting. 

• Goede kennis van de organisatie en de wet- en regelgeving m.b.t. sociale huisvesting 

(Vlaamse Codex Wonen, Financieringsbesluit, Overdrachtenbesluit, 

Overheidsopdrachten, Woonmaatschappijen,…), of je bent in staat deze snel te 

verwerven. 

• Juridische, financiële en verzekeringstechnische kennis of je bent in staat deze snel te 

verwerven. 

• Goede praktische kennis van Microsoft-software en bereid de specifieke 

softwaresystemen aan te leren. 

• Rijbewijs B  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden: schriftelijk en mondeling. Je spreekt 

vloeiend Nederlands. 

• Uitstekende sociale vaardigheden (gezien de vele interne en externe contacten, op 

verschillende niveaus). 

• U combineert uw sterke organisatorische vaardigheden met een analytische kijk en 

strategisch inzicht. 

 

Ons aanbod:  

• Je komt in een uitdagende managementfunctie terecht bij een moderne en groeiende 

sociale huisvestingsmaatschappij die je de ruimte geeft tot het nemen van 

verantwoordelijkheid. Je krijgt een ruimte autonomie, een moderne werkomgeving en 

een performant team van medewerkers. 

• Een vast en voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Een wedde overeenkomstig de schalen van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met 

een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

groepsverzekering, woon-werkvergoeding, vakantiegeld, eindejaarspremie,…), een 

aantrekkelijk verlofstelsel en glijtijden. Het in rekening brengen van relevante 

anciënniteit is mogelijk. 

 

 

Solliciteer:  

Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief per e-mail via  

tom@vanpouckeconsulting.be  tegen 20 november 2021. De eerste selectie gebeurt op basis 

van motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden uitgenodigd 

voor het verdere verloop van de selectie (o.a. persoonlijk gesprek en assessment). 

mailto:tom@vanpouckeconsulting.be


   www.vanpouckeconsulting.be/vacatures 

  

Functiebeschrijving directeur 
C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den Berg 
 

 

                                                                                            Opgemaakt: 15.09.2021

  

1. Algemene inlichtingen 

 

Functie Directeur 

 

Functiehouder  

Rapporteert aan De raad van bestuur en diens voorzitter. 

Werkt voornamelijk voor De algemene leiding van HKH. 

 

2. Organogram 

 

 

Raad van bestuur

Directeur

Administratie en 
bewonerszaken

Boekhouding, 
betalingen en 
waarborgen

Huurberekeningen, 
nutsvoorzieningen 
en verzekeringen

Kandidaten huur-
en koopwoningen

Bewonerszaken

Technische dienst

Opvolging werven

Nieuwe projecten

Plaats-
beschrijvingen

Herstellingen
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3. Plaats in de organisatie 

 

De directeur rapporteert aan de raad van bestuur en diens voorzitter en neemt deel aan de zittingen 

met raadgevende stem. 

De directeur geeft rechtstreeks leiding aan: 

o het diensthoofd technische dienst 

o het diensthoofd administratie en bewonerszaken 

 

De directeur draagt de eindeverantwoordelijkheid voor alle medewerkers van de sociale 

huisvestingsmaatschappij. In dit kader geeft de directeur ook leiding aan alle medewerkers van HKH, 

mits afstemming met de betrokken diensthoofden. 

 

Back-up: bij afwezigheid van de directeur worden de taken verdeeld over de diensthoofden, de 

supervisie gebeurt door de voorzitter. 

  

De directeur heeft met alle diensten functionele contacten. Hij/zij heeft ook zeer veel externe 

contacten: huurders, kopers, aannemers, lokale besturen, ontwerpers, VMSW, diensten inspectie en 

toezicht, collega-directeurs, intercommunale, lokaal woonoverleg,… 

 

4. Doel van de functie & verwachtingen 

 

Het is de bedoeling dat de directeur instaat voor:  

▪ Het uitwerken en bewaken van de missie, de visie en de strategie van HKH, binnen het kader van het 

beleid van de Vlaamse overheid inzake sociale huisvesting en in nauw overleg met de voorzitter en 

de raad van bestuur. 

▪ De algemene leiding van HKH door het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van 

de activiteiten van HKH om de korte- en lange termijndoelstellingen te realiseren, in lijn met de missie 

en de visie van HKH. 

 

Wat hebben we bereikt als deze persoon de job goed doet?  

▪ Een wendbare, efficiënte en professionele organisatie, die kan rekenen een actieve bottom-up 

informatiestroom en adviezen vanuit de diensten. 

▪ Onderbouwd advies voor het nemen van beleidsbeslissingen. 

▪ Een duidelijke en evenwichtige toedeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan 

de juiste medewerkers. 

▪ Werkbaar werk. Tevreden en gemotiveerde medewerkers in elke dienst. 

▪ Een bij de medewerkers gedragen, participatief en succesvol traject naar de vorming van de 

woonmaatschappij.  

▪ Tevreden huurders, kopers, klanten en leveranciers door het kwaliteitsvol verhuur- en verkoopbaar 

stellen van woongelegenheden van HKH en een correcte behandeling. 

▪ De realisatie van de strategische doelstellingen en het bouw- en renovatieprogramma van HKH, 

binnen de vooropgestelde kaders. 

▪ Een overzichtelijke opvolging en een goede (schriftelijke en mondelinge) communicatie naar het 

bestuur en de andere betrokken actoren of partners. 

 

 

Zie bijlage: Missie, visie en (strategische) doelstellingen van HKH. 
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5. Relevante cijfers en gegevens 

 

Waarover beschikt de directeur voor de uitoefening van de job? 

 

▪ Alle data en cijfers m.b.t. HKH (o.a. m.b.t. de projecten, financieel kader, bouwtechnische data en 

cijfers,…). 

▪ Hedendaagse tools i.f.v. een efficiënte werking (o.a. software, sjablonen en rekenbladen,  CRM-pakket, 

Microsoft 365,…). 

▪ Begeleiding (o.a. externe vormingen via VMSW, VVH,… en coaching). 

 

 

6. Taken en verantwoordelijkheden 

 

Leiderschap & ‘management by output en trust’ 

▪ Groepsgericht leiderschap: Coördineren, richting en sturing geven aan de diensthoofden en 

medewerkers, interne samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven. 

▪ Individu-gericht leiderschap: Delegeren van de taken tussen de diensten en tussen de 

diensthoofden, richting en sturing geven aan de diensthoofden in het kader van hun 

taakvervulling. 

▪ Mensgericht leiderschap: op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan de 

diensthoofden en de medewerkers. Stijl en methode van (coachend) leiding geven aanpassen 

aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren. 

▪ Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van 

de organisatie en de diensten en deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe 

medewerkers. Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van HKH garanderen. Dit omhelst onder 

meer de volgende concrete taken: 

o Eindverantwoordelijkheid opnemen voor alle activiteiten van HKH. 

o Rapporteren over de te verwachten en de bekomen resultaten aan de raad van bestuur. 

o Opmaken van een personeelsplan, uittekenen van een organogram en efficiënt inzetten van 

de medewerkers (geschikte persoon op het juiste proces/project volgens competenties, 

ambities). 

o Opmaken van interne werkafspraken, regels en procedures. 

o Zorgen voor een goede werkverdeling en samenwerking en productieve sfeer onder de 

medewerkers. 

o Optreden als ultiem escalatieniveau bij afhandeling van complexe, gevoelige operationele 

dossiers en eventueel zelf opvolgen van specifieke, belangrijke dossiers. 

o Medewerkers helpen bij het behandelen van complexe opdrachten of dossiers. 

o Opvolgen van de budgetten en resultaten,… en bijsturen wanneer nodig. 

o Een hoog niveau van klantentevredenheid nastreven (zelf goede relaties onderhouden met 

klanten, instaan voor een goede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van heel HKH 

bevorderen, klantenbevraging organiseren en kwaliteit van de dienstverlening evalueren,....). 
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▪ Ontwikkelen van de medewerkers: Analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren 

van ontwikkelingsactiviteiten. Dit omhelst o.a.: 

o Signaleren van wervings- en vormingsbehoeften; 

o Instaan voor het implementeren en toepassen van een hedendaags systeem 

van feedback, functionerings- en evaluatiegesprekken met de diensthoofden 

en medewerkers op regelmatige basis.  Hierbij staan ontwikkeling, 

taakplanning, opvolging, jobcoaching en resultaatgerichtheid centraal; 

o Leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de diensthoofden en 

medewerkers volgens de principes en richtlijnen van het personeelsbeleid; 

o Personeelsbehoeften van HKH objectiveren en opvolgen; 

o Coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer; 

o Toepassen van de principes van het personeelsbeleid rekening houdend met de 

eigenheid van de diensten. 

▪ Taakgericht leiderschap: Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing 

geven aan de diensthoofden (en medewerkers, na afstemming met de betrokken 

diensthoofden). Doelen voor de organisatie, diensten en functies formuleren, taken verdelen, 

instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken, bijsturen en corrigeren. 

▪ Verzoenend en/of sanctionerend optreden bij interne conflicten binnen de verschillende diensten en/of 

tussen de medewerkers, zodat de goede werksfeer binnen HKH behouden wordt. 

 

Organisatorische optimalisatie 

▪ In overleg en in samenwerking met de staf, instaan voor het opzetten, up-to-date houden en continu 

optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources binnen HKH met als doel een effectief 

werkkader en kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren rekening houdend met de verander(en)de 

maatschappelijke, sociaaleconomische context. Dit houdt onder meer in: 

o Zorg dragen voor de optimale interne werking van HKH en haar verschillende diensten, 

toezicht houden op de interne taakverdeling over de verschillende diensten heen, erover 

waken dat de werking en de processen over de verschillende diensten op elkaar afgestemd 

zijn, stimuleren van de interne communicatie tussen de verschillende diensten. 

o Beheren en optimaliseren van de budgetten en mensen, continu zoekend naar 

effectiviteitsverhoging (resource management, budget management). 

o Permanent monitoren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de uitgevoerde 

processen (procesmanagement). 

o Formuleren van voorstellen tot aanpassing van procedures en regelgeving teneinde 

kostenefficiëntie te optimaliseren. 

o Op basis van analyses en rekening houdend met de cultuur, waarden en visie van HKH, de 

organisatiestructuur, werkprocessen, procedures optimaliseren (innoveren en besparen, 

taken herverdelen, inspelen op mogelijke synergiën binnen en buiten HKH, toepassen van 

‘goede praktijken’,...). 

o Meewerken aan het kwaliteitsmanagement van HKH, door samen met de visitatiecommissie 

of op basis van klachten, inspectie-of auditverslagen verbeteropportuniteiten te identificeren 

en verder uit te werken. 

o Stimuleren van een cultuur waarbij alle medewerkers meedenken en betrokken zijn bij het 

verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, het uitwerken van efficiëntere 

alternatieven, werkvormen en methoden. 
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Visieformulering en strategievertaling 

▪ In overleg met de voorzitter, formuleren van de visie en missie voor HKH en deze ‘vertalen’ naar 

strategische en operationele doelstellingen en projecten voor HKH met als doel een duidelijke visie en 

leidraad voor de aanpak van HKH te verkrijgen. Dit houdt onder meer in: 

o Formuleren en up-to-date houden van een visie, missie en algemene strategie van HKH. 

o Formuleren van de doelstellingen voor HKH (en de diensten). 

o Eindverantwoordelijke voor de opmaak en het implementeren van strategische en 

operationele plannen (nieuwbouw- , herbouw-, renovatie- en onderhoudsplanning, financiële 

planning, strategie inzake domiciliefraude, debiteurenbeheer, onderbezetting en klachten…). 

o Formuleren en initiëren van veranderingsinitiatieven en innovatieprojecten. 

o Vanuit de eigen ervaring peilen naar trends, (maatschappelijke) behoeften, kansen tot 

mogelijk aanpassingen aan de dienstverlening. 

 

Administratie, overleg & rapportering 

▪ Het deelnemen aan het noodzakelijke werkoverleg binnen HKH en met andere diensten. 

▪ Opmaak agenda, organisatie en verslaggeving vergaderingen bestuursorganen. 

▪ Het deelnemen aan de bestuursorganen, met raadgevende stem. 

▪ Afleveren en beheren van onderbouwde rapporten m.b.t. de werking, informeren en adviseren 

van de raad van bestuur. 

▪ Vertalen van het beleid van de Vlaamse overheid naar de eigen strategie en vanuit de praktijk 

zelf beleidsvoorstellen en -adviezen formuleren. Dit houdt onder meer in: 

o Opvolgen van de beleidsevoluties, beleidsbeslissingen, wijzigende wetgeving… in de sector, 

hierover communiceren aan de voorzitter en de raad van bestuur, en deze vertalen in de 

strategie en dagelijkse werking van HKH. 

o Zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen (raad van bestuur, 

medewerkers, belanghebbenden,…). 

o Toetsen van beleidsvoorstellen van de Vlaamse overheid op haalbaarheid en hierover 

feedback geven via de geëigende kanalen.   

o Oppikken van relevante signalen uit het werkveld, voorstellen van ‘klanten’ en medewerkers… 

met betrekking tot verbeteropportuniteiten en deze signaleren via de geëigende kanalen. 

o Op vraag of op eigen initiatief adviezen of beleidsvoorstellen formuleren. 

▪ Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de voorzitter en het bestuur. 

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

kunnen realiseren. Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

o Bevorderen van communicatie in alle richtingen (top-down, bottom-up en 

horizontaal); 

o Informeren van de medewerkers over het strategisch beleid, 

veranderingsprocessen; 

o Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen; 

o Signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken 

met de diverse entiteiten en medewerkers; 

o Toepassen en uitvoeren van het vooropgestelde communicatieplan; 

o Organiseren en opvolgen van intern overleg; 

o Meewerken aan een optimale interne communicatie; 

o Zorgen voor een optimale communicatie met de voorzitter en het bestuur. 
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▪ Instaan voor een open externe communicatie. Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de 

klanten en andere belanghebbenden. Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

o Ontvangen van binnenkomende vragen, opmerkingen en klachten; 

o Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen; 

o Telefonische- en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele 

manier afhandelen; 

o De organisatie en/of entiteit vertegenwoordigen in diverse organisaties of op 

evenementen, fora,…; 

o Instaan voor een vlot contact met de klant. 

▪ Bijdragen tot een goede externe vertegenwoordiging en uitbouwen van relevante 

contacten met de belangrijkste belanghebbenden met als doel een snelle informatie-

uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van HKH te versterken. 

Bestaande relaties met externen (partnerorganisaties, toezichthoudende 

overheden,…) in kaart brengen en onderhouden. Dit houdt onder meer in: 

o Optreden als woordvoerder van HKH, in overleg en na afstemming met de 

voorzitter. 

o Opbouwen en onderhouden van functionele netwerken (andere sociale 

huisvestingsmaatschappijen, lokale besturen, Wonen Vlaanderen, VMSW, 

VVH, VLEM, bedrijfsrevisor, sociale actoren… ). 

o Vertegenwoordigen van HKH in externe fora, bv. lokaal woonoverleg, werk- 

en intervisiegroepen VMSW,… 

o Medewerkers aansporen om hun eigen professioneel netwerk uit te bouwen. 

o Inzicht verwerven in en professioneel omgaan met belangen en agenda’s, 

politieke gevoeligheden en spanningsvelden, informele invloeds- en 

machtsstructuren van belanghebbenden. 

 

Wet- en regelgeving 

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

voor HKH. Doel: de organisatie voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken. Dit 

omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

o Naleven van het arbeidsreglement; 

o Vakgerichte informatie raadplegen; 

o De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking 

van HKH; 

o Vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de diensthoofden en 

de medewerkers; 

o Vertalen van wetgeving en regelgeving in toelichting en adviezen naar de 

bestuursorganen; 

o Organiseren van bijscholing, vorming,… voor het op peil houden van het 

benodigde kennisniveau; 

o Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen; 

o Opvolgen en evalueren van de correcte toepassing van de wet- en regelgeving 

binnen de dienst. 
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7. Profiel 

 

Opleiding / diploma’s / ervaring1 

• De kandidaat-directeur is in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij 

voorkeur in een juridische of bouwtechnische richting. 

• De kandidaat-directeur beschikt over minstens 3 jaar relevante werkervaring in een 

leidinggevende functie. 

 

Passend gedrag2 

Om toegang te hebben tot de functie van directeur, moet de kandidaat een gedrag vertonen 

dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor hij solliciteert, en de 

burgerlijke en politieke rechten genieten. Het passende gedrag wordt onder meer getoetst aan 

de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop ongunstige vermeldingen 

voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

 

Kennis en vaardigheden:  

• Goede leidinggevende capaciteiten en management skills. 

• Goede kennis van de organisatie en de wet- en regelgeving m.b.t. sociale huisvesting (Vlaamse 

Codex Wonen, Financieringsbesluit, Overdrachtenbesluit, Overheidsopdrachten, 

Woonmaatschappijen,…) 

• Juridische, financiële en verzekeringstechnische kennis en/of in staat zijn deze snel te 

verwerven. 

• Goed kunnen werken met Microsoft-software en bereid de specifieke softwaresystemen aan te 

leren. 

• In het bezit van rijbewijs B  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden: schriftelijk en mondeling. 

• Uitstekende sociale vaardigheden (gezien de vele interne en externe contacten, op 

verschillende niveaus). 

 

  

 
1 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VR 20201109 

DOC.0992/2BIS), Art. 4.134: “De kandidaat-directeur moet houder zijn van een van de volgende diploma's of 

bekwaamheidsbewijzen: 1° een masterdiploma of een licentiaatsdiploma van het universitair onderwijs; 2° een diploma van het 

hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs; 3° een bewijs van bekwaamheid dat een 

validerende instantie verleend heeft op basis van elders verworven competenties. In afwijking van het eerste lid, kan de raad 

van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij toelaten dat houders van een bachelordiploma, een kandidaatsdiploma 

of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs zich kandidaat stellen. In dat laatste 

geval bepaalt de sociale huisvestingsmaatschappij het minimumaantal jaren nuttige werkervaring in een leidinggevende 

functie, dat minstens drie jaar moet bedragen.” 
2 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VR 20201109 

DOC.0992/2BIS), Art. 4.135-4.136. 
“(…) De raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij kan bijkomende aanwervingsvoorwaarden opleggen.” 
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Attitude: 

• Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van HKH, en deze 

uitdragen (binnen en buiten de organisatie). 

• Flexibele opstelling: de directeur is bereid om soms iets meer of iets anders te doen dan in 

zijn/haar functiebeschrijving vermeld staat. Bij een probleem of een kans past hij/zich 

zijn/haar gedrag aan. Hij/zij heeft geen ‘9 to 5 mentaliteit’ en beschouwt zijn/haar werk niet 

als een inspanningsverplichting. 

• Inzet en prestatiemotivatie: de directeur levert een grote inspanning bij het uitvoeren van 

zijn/haar taken, hij/zij stelt hoge eisen aan eigen werk en is niet tevreden met een gemiddelde 

prestatie. 

 

Specifieke functiekenmerken:  

• Dienstverlenende, klantgerichte en klantvriendelijke instelling.  

• Een hoge mate van assertiviteit bij vastbijten in een (mogelijke) nieuwe opdracht.  

• Zelfstandige werker met duidelijk, eigen initiatief.  

• Resultaatgericht.  

• Discreet. 

• Beheersing van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven).  

• Vlot op vlak van samenwerking met de collega’s en bestuur. 

• Flexibel en proactief bij nieuwe situaties of informatie. 

 

 

Competenties 

 

De kernwaarden en visie van HKH (zie bijlage) zorgen voor een aantal basiscompetenties die bij de 

directeur aanwezig dienen te zijn:  

 

 

Betrouwbaar handelen (consequent en correct handelen) 

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid 

en transparantie, uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). 

Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

 

Niveau 3: Handelt integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen eenduidige regelgeving 

voor bestaat. 

- Blijft correct en integer handelen rond basisregels, sociale en ethische normen, in situaties van grote 

externe druk 

- Blijft correct en integer handelen in situaties waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat 

- Houdt in zijn rol het algemeen belang duidelijk voor ogen en gedraagt zich daar ook naar 

- Weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande regels en 

procedures als de situatie dat vereist 

- Durft op een verantwoorde en onderbouwde wijze een uitzondering maken op de strikte regels, als dat het 

belang van de organisatie dient. 
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Samenwerken 

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van 

persoonlijk belang is 

 

Niveau 3 – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de dienst- of 

organisatiegrenzen heen 

- Creëert structuren om de samenwerking met andere diensten of organisaties te verbeteren 

- Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere diensten of organisaties te 

verstevigen 

- Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden 

- Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn dienst of organisatie overstijgen 

- Draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde in de eigen dienst en daarbuiten en spreekt anderen 

daarop aan 

- Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de 

eigen dienst of organisatie overstijgen 

 

 

Klantgericht handelen 

Wensen en behoeften van de verschillende interne en externe klanten (en andere belanghebbenden) 

onderkennen, er gepast op reageren, en de communicatie hierop afstemmen. Anticiperen op de 

behoeften van de klanten en een kwaliteitsvolle dienstverlening realiseren. 

 

Niveau 3 – Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan klanten via structurele acties 

(proactief/structureel – volledige organisatie) 

- Legt voor organisatie meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid 

- Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen, zorgt voor een goed functionerend 

klachtenmanagementsysteem 

- Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van 

klanten te beantwoorden 

- Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en 

te verbeteren 

- Voorziet in een procedure voor objectieve en systematische bevragingen rond klantentevredenheid, 

communiceert over de resultaten en de verbeteracties die daaraan gekoppeld worden 

- Past een brede communicatiestrategie toe, waarbij bewust keuzes gemaakt worden over hoe 

gecommuniceerd worden met (kandidaat-)klanten 

- Is eindverantwoordelijk voor het informeren van beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties 

van het woon- en welzijnsbeleid 

 

 

Resultaatgericht handelen 

Bewaken van de kwaliteit en de voortgang van eigen taken of processen of die van collega’s, 

medewerkers, leveranciers…door concrete en gerichte acties te ondernemen met het oog op het 

bereiken of overstijgen van het beoogde doel / resultaat 

 

Niveau 3 – Ontwikkelt systemen om de doelstellingen op een kwaliteitsvolle manier te halen 

- Stelt procedures op om de voortgang van de eigen taken en verantwoordelijkheden, en van gedelegeerde 

taken, te bewaken 

- Ontwikkelt en bewaakt systemen en procedures gericht op het voorkomen van onnauwkeurigheden of 

fouten 
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- Initieert systematische communicatie om anderen op te volgen  

- Definieert processen om anderen te op te volgen op hun voortgang ten aanzien van langetermijnresultaten 

- Definieert duidelijke criteria op basis waarvan de voortgang en de kwaliteit van het proces beoordeeld 

zullen worden 

- Is proactief in het benoemen van factoren die mogelijk tot risico’s of vertragingen kunnen leiden en zet 

systemen op om dit te vermijden 

- Stimuleert medewerkers om hun vakkennis en vaardigheden verder te ontwikkelen in functie van het 

beoogde doel/resultaat. 

 

 

Coachen 

Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en 

de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt 

 

Niveau 2 – Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag 

- Richt zich naast de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden, ook op de persoon die de taak uitvoert 

(en diens ontwikkeling) 

- Fungeert als klankbord en versterkt het inzicht van anderen in hun functioneren (geeft opbouwende 

feedback aan de hand van concrete 

- voorbeelden, stelt vragen ter bewustwording, …) 

- Stemt zijn advies en stijl af op het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van anderen 

- Heeft vertrouwen in de zelfsturing en groei van anderen, waardeert en stimuleert die 

- Stimuleert kennisoverdracht in de dienst, … 

 

Richting geven 

Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisatie 

kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband 

 

Niveau 3 – Geeft richting, zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een 

visie 

- Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van de dienst of de organisatie en over het 

belang daarvan (de missie van de dienst of organisatie) 

- Geeft richting of sturing aan een dienst door een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan 

waar de organisatie naartoe wil) 

- Bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en doet beroep op het talent van de medewerkers om ze te 

realiseren 

- Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures om het beleid te realiseren 

- Inspireert als leider vanuit de waarden en doelstellingen van de organisatie 

 

 

Delegeren 

Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de competenties, interesses, 

ambitie en ontwikkeling van medewerkers. 

De gedelegeerde taken opvolgen 

 

Niveau 3 – Delegeert ruime verantwoordelijkheidsgebieden 
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- Creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van medewerkers door hen de volle 

verantwoordelijkheid te geven over bepaalde dossiers, processen, structuren … en over de middelen om de 

vastgestelde output te bereiken 

- Geeft medewerkers bevoegdheid om in complexe en onvoorspelbare situaties autonoom te handelen 

- Geeft medewerkers het vertrouwen en het mandaat om zaken op hun manier te realiseren 

- Weet waar de sterke kanten van medewerkers liggen en vertrouwt erop 

- Zorgt voor autonomie zodat medewerkers hun capaciteiten en ambities kunnen ontplooien 

 

 

Zorgvuldig handelen 

Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

 

Niveau 3 – Neemt verantwoordelijkheid over de kwaliteit van het werk van anderen 

- Benoemt kwaliteitscriteria voor de organisatie en zorgt dat anderen deze kennen 

- Bewaakt de kwaliteit van het werk van anderen en maakt hen attent op fouten 

- Analyseert de oorzaak van gesignaleerde afwijkingen en stelt oplossingen voor om deze te voorkomen 

- Ontwikkelt en bewaakt systemen en procedures gericht op het voorkomen van onnauwkeurigheden 

- Is alert op mogelijkheden tot verbetering op detailniveau 

 

 

Conceptueel denken (visie ontwikkelen) 

Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen 

 

Niveau 3 – Ontwikkelt een beleid dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt 

- Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie hierop voor 

- Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

- Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen 

- Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren 

- Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit 

 

 

Vernieuwen 

Zich openstellen voor en meewerken aan (organisatie) verandering, rekening houdend met 

toekomstige uitdagingen 

 

Niveau 3 – Anticipeert via structurele maatregelen op toekomstige uitdagingen en stimuleert 

vernieuwing 

- Signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in nieuwe activiteiten, diensten of producten met impact 

op de organisatie 

- Wijzigt processen, procedures en structuren om te kunnen beantwoorden aan nieuwe tendensen en 

toekomstige uitdagingen 

- Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking, en om voorstellen tot verbetering te 

formuleren 

- Leert anderen om alert te zijn voor toekomstige uitdagingen en voor wat ze voor de eigen werking kunnen 

betekenen 
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Kostenbewust handelen 

Efficiënt en effectief omgaan met middelen (mensen, tijd, materiaal en materieel) 

 

Niveau 3 – Neemt initiatief om het rendement van de organisatie te optimaliseren 

- Formuleert concrete voorstellen om het rendement van de dienstverlening te verbeteren 

- Formuleert concrete voorstellen en neemt concrete acties om de inkomsten / subsidies voor de organisatie 

te maximaliseren 

- Onderneemt gericht actie om het tijdsgebruik te optimaliseren 

- Heeft inzicht in de financiële mogelijkheden van de organisatie, ook op langere termijn 

 

 

Beslissen 

Zich op onderbouwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of 

welke actie wordt ondernomen 

 

Niveau 3 – Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is 

- Neemt zelfstandig beslissingen en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid 

- Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn 

- Neemt beslissingen waarvan de uitkomst onzeker is, die duidelijk afbreukrisico inhouden of waar meerdere 

belangen spelen 

- Neemt zo nodig onpopulaire beslissingen (waartegen weerstand of verzet verwacht kan worden) 

- Verzorgt de communicatie in het besluitvormingsproces, zorgt voor draagvlak en geeft een aanzet tot de 

uitvoering van beslissingen 

 

 

Netwerken 

Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om 

informatie, steun en medewerking te verkrijgen 

 

Niveau 3 – Bouwt doelgericht een professioneel en invloedrijk netwerk uit (allianties, coalities,…) 

- Brengt mensen uit verschillende netwerken met elkaar in contact 

- Gebruikt zijn netwerk om het draagvlak te verbreden waardoor de organisatie haar doelstellingen beter 

kan waarmaken 

- Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk 

- Betrekt anderen bij zijn professionele netwerken en stimuleert hen die uit te bouwen 

- Is integer, samenwerkend en open bij het inschakelen van zijn netwerk 

 

 

 

 


