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Informatiebrochure 
 

DIENSTHOOFD PATRIMONIUM 
 
Contractuele functie - weddeniveau A1a – A2a - A3a 
 
Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van diensthoofd 
patrimonium. Je vindt achtereenvolgens volgende rubrieken: 
 

 Dienst Patrimonium 

 Functiebeschrijving en Competentieprofiel (apart document) 

 Arbeids- en Loonvoorwaarden 

 Aanwervingsvoorwaarden  

 Selectieprocedure 

 Aanstelling 

 Hoe stel je je kandidaat? Inschrijvingsformulier (apart document)  
 
Deze bundel alsook bijkomende informatie over de werking van de Gemeente Schoten en onze 
dienstverlening vind je op onze website www.schoten.be 

 
 

Dienst Patrimonium 
 
Het diensthoofd patrimonium staat onder leiding van de beleidsmanager grondgebied zaken. De 
afdeling grondgebied zaken bestaat uit:  
 
 Dienst Milieu en Duurzaamheid 
 Dienst Ruimtelijke Ordening 
 Dienst Wegenis en Mobiliteit 
 Dienst der Werken 

 
 Dienst Patrimonium 

De dienst Patrimonium is een nieuwe op te richten dienst. Op deze dienst worden alle 
opdrachten gebundeld die te maken hebben met het patrimonium van de gemeente en later ook 
van het OCMW. Het betreft patrimonium in eigendom, gehuurd of verhuurd en omvat ook de 
uitrusting en/of installaties. De dienst staat in voor 

 Het beheer van alle gebouwen van de gemeente, en later ook van het OCMW zoals  
 De veiligheid in en rond de gebouwen (keuringen, brandpreventie) 
 De veiligheid van de installaties 
 Preventief en curatief onderhoud aan gebouwen en installaties 
 Duurzaam energiemanagement 

 De coördinatie van alle patrimonium-projecten zowel met interne als met externe 
partners 

 Organisatie van overheidsopdrachten en het opvolgen van de uitvoering van deze 
projecten. 

 

http://www.schoten.be/
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Functiebeschrijving en Competentieprofiel 
 
Als diensthoofd patrimonium sta je in voor het goed onderhouden en beheren van veilige, 
toegankelijke en aangename gebouwen.  
 
De volledige functiebeschrijving vind je terug op onze website. Voor meer informatie over de functie-
inhoud kan je contact nemen met Tom Daelemans, beleidsmanager grondgebiedzaken, via 
03/680.09.65  of tom.daelemans@schoten.be  
 
 

Arbeids- en Loonvoorwaarden 
 
Loon 
 
De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a-A3a. Ervaring uit de overheidssector 
wordt onbeperkt meegenomen, alsook relevante ervaring uit de privésector (knelpuntberoep). 
Bijvoorbeeld: 

 Bruto maandloon met 0 jaar ervaring (A1a): 3.107,98 euro 
 Bruto maandloon met 4 jaar ervaring (A1a): 3.420,92 euro 
 Bruto maandloon met 8 jaar ervaring (A2a): 3.954,32 euro  
 Bruto maandloon met 12 jaar ervaring (A2a): 4.372,93 euro.  
 Maximum is 5.469,20 euro bruto per maand (A3a). 

 
Andere voordelen 
 maaltijdcheques van €6,5  
 glijdende werkuren 
 35 dagen betaalde vakantie 
 14 feestdagen 
 fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te 

sluiten 
 tweede pensioenpijler 
 opleidingsmogelijkheden 
 bedrijfssport 
 
Al onze medewerkers worden gewaardeerd. Dat doen we door regelmatig functionerings- en 
evaluatiegesprekken te voeren. Hierdoor willen we blijvend inzetten op motivatie en het ontwikkelen 
van competenties. 
 

Aanwervingsvoorwaarden 
 
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende 
voorwaarden:  
 

 Je beschikt over een master of een bachelor diploma uit een relevante studierichting 
(bijvoorbeeld stedenbouwkundige, burgerlijk ingenieur, architect, enz.). Of je beschikt over 
een master of bachelor diploma uit een andere richting, aangevuld met relevante 
werkervaring. Indien je geen masterdiploma kan voorleggen, wordt er een bijkomende 
niveau-of capaciteitstest afgelegd in het assessment. 

 Je beschikt over een rijbewijs B.  
 

mailto:tom.daelemans@schoten.be
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 Verder ben je lichamelijk geschikt, geniet je de burgerlijke en politieke rechten en ben je van 
onberispelijk gedrag (bij een eventuele aanwerving zal een uittreksel uit het strafregister 
worden gevraagd). 
 
 

Selectieprocedure 
 
Wij nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die 
gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele 
toekomstige vacatures. De selectieproeven staan op punten. Je dient minimum 50% te behalen op 
elke proef om door te mogen naar de volgende proef en 60% in totaal om geslaagd te zijn.  
 
Volgende proeven komen aan bod: 
 

 Verkennend gesprek op 3 juni 2020: ondervraging van de kandidaat over zijn motivatie, zijn 
interesse voor het werkterrein en toetsing van zijn profiel aan de vereisten van de functie (20 
punten)  

 Managementcase op 12 juni 2020 (namiddag): het testen van de voor de functie vereiste 
vaardigheden en praktische kennis door middel van een managementcase(s) die 
gepresenteerd worden aan de jury (50 punten)  

 Assessment door extern selectiekantoor op individuele afspraak (30 punten) 

Bij alle schriftelijke proeven wordt rekening gehouden met de vorm, de redactie en de spelling 
van de tekst.  
 

Aanstelling 
 
De kandidaten worden gerangschikt volgens de behaalde punten. De aanstelling gebeurt volgens die 
rangschikking. Indien de kandidaat na een inlooptijd niet voldoende geschikt is, wordt de kandidaat 
ontslagen.  
 
De aangestelde kandidaat wordt geacht op de afgesproken datum in dienst te treden. Als er geen 
datum afgesproken was, wordt hij geacht binnen de drie maanden te starten. Als dat niet gebeurt, 
wordt de kandidaat geacht te verzaken aan zijn aanstelling. Als hij een grondige reden heeft waarom 
hij niet in dienst kon treden, kan er een nieuwe indiensttredingsdatum afgesproken worden.  
 

De aanstelling kan pas gebeuren als de kandidaat alle vereiste documenten indiende.  
 

De geslaagde kandidaten die niet aangesteld worden, worden opgenomen in de wervingsreserve 
voor deze functie. Deze wervingsreserve is drie jaar geldig vanaf de datum van het proces-verbaal 
van het laatste examengedeelte. Kandidaten opgenomen in de wervingsreserve, die definitief iedere 
aanstelling verzaken, verliezen hun aanspraken en worden uit de reserve geschrapt. Hetzelfde geldt 
voor de kandidaten die hun kandidatuur niet bevestigen wanneer zij daartoe door het 
gemeentebestuur, naar aanleiding van een vacature, worden uitgenodigd.  
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Hoe stel je je kandidaat? 
 
De selectieprocedure gebeurt door de personeelsdienst van lokaal bestuur Schoten. Solliciteren kan 
tot en met 1 juni 2020 via het online formulier via https://www.schoten.be/vacature 
 
Voor meer informatie rond de selectieprocedure kan je terecht bij Karen Ardies via 
karen.ardies@schoten.be of 0472 34 31 92 of 03/680 33 88. 
 
Graag tot binnenkort! 

https://www.schoten.be/vacature
mailto:karen.ardies@schoten.be

