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Functiegegevens 

Functie:   PROJECTCOÖRDINATOR WEGEN  

Graad:   A1A-A1B-A2A 
Niveau:  A 
Departement:  Grondgebiedzaken 
Dienst:   Dienst wegen en mobiliteit 

Doel van de functie 
 
Als projectcoördinator wegenis en infrastructuur  coördineer je wegenisprojecten in samenspraak met de 
aannemer/onderaannemer/studiebureau zodat de burgers in Schoten over optimale en duurzame 
infrastructuur beschikken.  
Van aanbesteding over werfopvolging tot oplevering: jij ziet erop toe dat alle afspraken (timing, budget, 
kwaliteitseisen) netjes worden nageleefd.  

 

Plaats in de organisatie 
 
Je wordt tewerkgesteld in het departement grondgebiedzaken en rapporteert aan de 
beleidsmanager grondgebiedzaken. Je werkt nauw samen met de betrokken diensten zoals 
stedenbouw, ruimtelijke ordening, dienst uitvoeringen en de projectmanager. 
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Taken 

1. INITIËREN VAN HET PROJECT  
Zowel vanuit de meerjarenplanning als vanuit de reguliere werking start je de voorziene 
wegenisprojecten op zodat ze in de planning opgenomen worden.  
 

Dit kan volgende taken omvatten: 
- Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, opstarten van projecten 
- Aanbestedingsdossiers opmaken in samenspraak met de betrokken interne 

diensten (plannen, lastenboek, technisch verslag, planning, …), ingediende offertes 
evalueren, aannemer aanwijzen 

- Projectorganisatie opstarten (projectfiche, projectgroep)  
- Invulling geven aan samenwerkingsverbanden en/of projecten met externe 

instanties  
- Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het bestuur  

 
 
 

2. MEEWERKEN AAN EEN OPTIMALE INFORMATIEDOORSTROMING EN STIMULEREN VAN 
COMMUNICATIE   
Je informeert burgers pro-actief over de wegenwerken op het grondgebied van Schoten 
om zoveel mogelijk te anticiperen op mogelijke vragen en klachten. Daarnaast ben je de 
spil tussen bouwheer, aannemer, architect en studiebureau en zorgt ervoor dat alle 
partijen hetzelfde doel voor ogen hebben. 
 
Dit kan volgende taken omvatten: 

- Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek project met 
zowel interne partners (technische dienst, dienst patrimonium, projectleider, 
dienst der werken) als externe partijen (studiebureau’s, (onder)aannemers, 
architecten, externe ingenieurs, leveranciers). 

- Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, 
activiteiten,…   

- Informatieverstrekking aan alle stakeholders 
- Ondersteunen van de eigen dienst bij de planvorming  
- Fungeren, binnen het project als contactpersoon naar toezichthoudende 

overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties  
 

 
3. COÖRDINEREN VAN HET PROJECT 

Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van de toegewezen projecten 
binnen de gestelde timing. 
 
Dit kan volgende taken omvatten: 

- Opvolgen van alle procedures in het kader van het project – opmaak en 
bijhouden van draaiboeken  

- Werfopvolging (coördineren van de werkzaamheden en strikte opvolging van de 
kwaliteit, veiligheid, budgetten en planning) in samenspraak met de werfleider 
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- Opmaken van maandelijkse vorderingsstaten 
- Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling  
- Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten  
- Rapporteren over de stand van zaken aan alle belanghebbenden   

 
4. NAZORG EN OVERDRACHT NAAR STAANDE ORGANISATIE 

Na de oplevering van het project zorg je voor een heldere overdracht naar de betrokken 
diensten die instaan voor het verder beheer en onderhoud. 

 
Dit kan volgende taken omvatten: 

- Overdracht naar de beheerders van alle aspecten nodig voor het in gebruik 
nemen en/of verder onderhouden van de (wegen)infrastructuur. 

- Het resultaat vieren. 
- Zorgen voor handleidingen, instructies en training voor de gebruikers. 
- Ondervangen, oplossen of wegwerken van opstartproblemen tijdens een vooraf 

gedefinieerde periode. Opvolgen van het voorziene budget hiervoor.  
- Opheffen van het projectteam en evalueren van het project. 

 

 

Gedragscompetenties 

 
Organisatorische competenties 
 

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  

 
Probleemoplossend werken 

- signaleert problemen op tijd 
- onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden 
- kan tot synthese/beoordeling komen 
- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten  
- betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 
- formuleert praktische en haalbare oplossingen 
- bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen 

 
 
Interactiegerelateerde competenties 
 

Klantgerichtheid 
- leeft zich in de situatie van klanten in 
- stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 
- speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 
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- neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 
- streeft naar klanttevredenheid 

 
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 

 
 
Mondeling communiceren 

- formuleert helder en duidelijk 
- houdt een samenhangend betoog 
- sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties 
o kan de aandacht vasthouden, zowel in groep als ten opzichte van één persoon 
- vraagt door op gegeven informatie 
- toetst of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen 
- brengt structuur en geeft houvast 
- gaat strategisch om met argumenten 

 
Taakgerichte competenties 
 

Initiatief 
- komt uit eigen beweging tot actie 
- onderneemt iets om de voortgang te versnellen 
- doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren  
- start zelf een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe 

opdracht 
 
 
Zelfsturende competenties 
 

Integriteit  
- geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 
- kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 
- wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de 

functie 
- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie  
- houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige 

keuze is  
- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 
 
Loyaal zijn 

- voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de 
eigen rol of opdracht hierin 

- vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe 
contacten 
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- toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid  
- bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 
Zelfvertrouwen 

- heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit 
- geeft gemaakte fouten openlijk toe 
- heeft een stevige en weerbare opstelling in contacten 
- laat zich aanspreken op gedrag en staat open voor feedback 
- straalt gezag en vertrouwen uit 
- treedt consequent en vastberaden op  


