
Functiebeschrijving lokaal bestuur Schoten – Diensthoofd patrimonium 

1 
Versie: 16012020 

Functiegegevens 

Functie:   Diensthoofd patrimonium 

Graad: A1a – A2a – A3a 

Niveau:  A 

Departement:  Grondgebiedzaken 

Dienst:   Patrimonium 

Beoordelaars  

Eerste beoordelaar: Beleidsmanager grondgebiedzaken 

Tweede beoordelaar(s): Algemeen directeur 
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Doel van de functie 

Je hebt de algemene leiding en de eindverantwoordelijkheid over de goede werking van de dienst patrimonium en bent 

verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen van het lokaal bestuur en dit vanaf ontwerp, over uitvoering en 

toezicht tot onderhoud. 

  

Taken 

1. Als leidinggevende neem je de algemene leiding van de dienst patrimonium op jouw. Je geeft richting aan de 
manier waarop taken worden uitgevoerd zodat de vooropgestelde timing en kwaliteit van de dienstverlening 
geborgd is. 
 
Mogelijke taken: 

- Je organiseert de eigen dienst, coördineert en volgt alle taken op. 
- Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de dienst (werkverdeling, verlofregeling, 

overurenregistratie, enz.). 
- Je ondersteunt en geeft advies aan de medewerkers op de dienst patrimonium bij de uitwerking van hun 

opdrachten en je houdt toezicht op de kwantiteit en kwaliteit van het werk. 
- Je beheert de aan de dienst toevertrouwde budgetten. 
- Je draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatie- en informatievoorziening. 
- Je voert functionerings-en evaluatiegesprekken met de medewerkers. 

2. Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de opstart en coördinatie van diverse projecten binnen de 
dienst patrimonium. Je bewaakt de planning en de voortgang om te verzekeren dat projecten afgehandeld 
worden binnen de vooropgestelde timing.   
 
Mogelijke taken: 

- Je werkt projecten uit en bewaakt de planning en voortgang.  
- Je staat in voor de uitwerking en opvolging van een gebouwenbeheersysteem met inbegrip van het 

gehuurde en verhuurde onroerend patrimonium van het OCMW, inclusief uitrusting/inboedel. 
- Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten. 
- Je leidt coördinatievergaderingen met ontwerpers en nutsmaatschappijen. 
- Je coördineert jaaractieplannen en veiligheidsverslagen ter ondersteuning van de interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk. 
- Je levert (nieuwe) projecten aan en werkt deze uit met aandacht voor duurzame grondstoffen en 

bouwmaterialen, duurzame technieken met oog op energiemanagement. 
- Je verzorgt de briefwisseling met betrekking tot deze projecten. 
- Je staat in voor het nazicht van de nieuwe ontwerpen opgesteld door ontwerpers van een extern 

studiebureau. 
- Je ondersteunt bij dringende patrimoniumproblemen. 
- Je doet aan periodieke rapportering. 
- Je onderhoudt rechtstreekse contacten met vertegenwoordigers en leveranciers. 

3. Als controleorgaan bewaak je of de opdrachten binnen jouw dienst uitgevoerd worden binnen het wettelijk 
kader. Dit om te verzekeren dat alle activiteiten binnen jouw dienst verlopen op correcte en legale wijze.   
 
Mogelijke taken: 

- Je volgt de wetgeving rond overheidsopdrachten met betrekking tot patrimonium nauwgezet op 
- Je staat in voor de opmaak van de lastenboeken volgens de juiste procedures voor nieuwbouw- en 

renovatieprojecten. 
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- Je controleert of de uitvoering volgens juiste procedures gebeurt. 
- Je controleert of wetten, reglementeringen en vergunningen nageleefd worden met betrekking tot de 

dienst patrimonium. 
- Je volgt de specifieke wetgeving en evoluties op die relevant zijn voor jouw vakgebied. 

4. Als budgetbeheerder bewaak je de budgetten binnen jouw dienst om te zorgen dat alle opdrachten en 
projecten binnen de budgettair voorziene ruimte worden afgehandeld.  
 
Mogelijke taken: 

- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de aan de dienst toevertrouwde budgetten. 
- Je maakt begrotingsvoorstellen op en controleert beschikbare kredieten voor het budget van de dienst 

patrimonium. 
- Je doet nazicht en voert controles uit op de facturatie. 

 
5. Als beleidsmedewerker verstrek je advies binnen de organisatie. Je zorgt dat het beleid op de hoogte is van 

ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw dienst en je formuleert beleidsadviezen met betrekking tot 
patrimonium.  
 
Mogelijke taken:  

- Je verstrekt advies aan de beleidsmanager, het schepencollege, de bevoegde schepenen en andere 
diensten. 

- Je anticipeert op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en je zet deze om in beleidsadvisering 
aan het bestuur. 

- Je bent mede verantwoordelijk binnen de gemeente en het OCMW inzake energieverbruik, de realisatie 
van de klimaatdoelstellingen, en het duurzaamheidsbeleid. 

- Je leidt en coördineert dienst overschrijdende vergaderingen betreffende het patrimonium. 
- Je neemt deel aan diensthoofdenvergadering. 

 
6. Als expert werk je steeds aan je eigen ontwikkeling en expertise. Je hebt een interne ‘drive’ voor je vak en je 

zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit domein. 

Mogelijke taken: 
- Je volgt opleidingen, leest boeken of je informeert je over topics in je eigen domein. Ook op het vlak van 

energiemanagement en duurzame materialen en technieken. 
- Je bent nieuwsgierig over hoe het bij andere organisaties loopt en je gaat hier ook op zoek naar andere best 

practices. Hierbij durf je ook best op zoek gaan naar voorbeelden buiten de openbare sector. 
- Je stelt jezelf in vraag en je vraagt ook naar feedback. 

Essentiële competenties 

Adviseren  
- verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, afsprakennota, … 
- vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen 
- houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier 
- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten 
- betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier 

Flexibiliteit 
- verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken 
- kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen 
- herkent weerstand en gaat hier gepast mee om 
- werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af 
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- toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen 

Onderhandelen 
- geeft eigen standpunten en argumenten aan 
- vraagt en luistert naar andermans standpunten en argumenten 
- brengt uiteenlopende visies, behoeften  en standpunten samen 
- zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn 
- hanteert een passende onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartner en de 
 gestelde termijnen 

Leidinggeven 
- zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de medewerkers 
- volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties ondermaats  zijn 
- staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de medewerkers leeft 
- komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers 
- stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten 
- voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen 
- versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team 
- leidt het team naar een gezamenlijk resultaat 
- past de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie 

Plannen en organiseren 
- plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten 
- stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af 
- houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen 
- past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen 
- plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij 

indien nodig 
- verzekert continuïteit en behoudt overzicht 

Samenwerken 
- overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 
- leeft afspraken met leidinggevenden en  collega’s na  
- blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 
- helpt anderen 
- stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 
- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 
- zoekt mee naar oplossingen bij  conflicten 
- gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

Stressbestendigheid  
- blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden 
- blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken  
- signaleert tijdig overmatige werkbelasting  
- blijft kalm en objectief in gespannen situaties 
- hervat moed na een tegenslag of teleurstelling 
- kan de rust behouden bij zichzelf en bij  de groep 

Visie ontwikkelen 
- neemt afstand van de dagelijkse problemen 
- neemt tijd om vooruit te denken 
- overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties 
- ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties 
- richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 
- kan strategieën op een heldere manier voorstellen 
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Zelfstandig werken 
- kan met de nodige instructies aan de slag 
- is stipt in het nakomen van afspraken 
- kan werken zonder externe controle  
- stuurt bij indien er fouten optreden 
- werkt taken volledig en tijdig af 

Technische competenties 

Grondige kennis wetgeving op de overheidsopdrachten. 
Beschikken over een rijbewijs B 
Grondige kennis van bouwkunde / architectuur 
Grondige kennis van algemene typebestekken 
Grondige kennis wet op de overheidsopdrachten 
Veel kunnen rondlopen op de werf 

Handtekening algemeen directeur 


