
FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 

1. ALGEMEEN 

1.1. Dienst: Dienst Integrale Veiligheid 

1.2. Naam van de functie: Gemeenschapswacht - vaststeller 

1.3. Code: IVGMW 

1.4. Datum: augustus 2017 

 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 

De gemeenschapswacht - vaststeller houdt toezicht op het openbare domein van Schoten en voert 

veiligheids- en preventieopdrachten uit. Door zijn aanwezigheid in het straatbeeld draagt hij tot het 

veiligheidsgevoel bij de burger. Door zijn doortastend optreden  tracht hij openbare overlast en 

criminaliteit  te voorkomen . Hierdoor verhoogt de algemene leefbaarheid in Schoten.  De 

gemeenschapswacht houdt rekening met alle aspecten van de veiligheidsketen en zal ook repressief 

optreden indien nodig. Ook zal de gemeenschapswacht de nodige aandacht besteden aan ‘informeren, 

melden, sensibiliseren’. 

 

3. PLAATS IN DE ORGANISATIE EN RELATIE MET ANDERE TAKEN 

Diensthoofd Integrale Veiligheid 

Gemeentediensten 
Externe 

partners 
Gemeenschapswacht Burgers Politie 

De gemeenschapswacht staat onder leiding van het diensthoofd van de dienst integrale veiligheid en 

heeft voornamelijk contacten met de gemeentediensten, lokale politie, burgers en externe partners. 

 

4.1. Hoofdtaken 

1. Uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid .. 40 % 

2. Sensibiliseren en informeren van burgers over de veiligheid en de preventie van 

criminaliteit ....................................................................................................................... 25 % 

3. Controles uitvoeren en inbreuken op het Algemeen Politiereglement Schoten vaststellen en 

signaleren .......................................................................................................................... 20 % 

4. Dienstgebonden dossiers opvolgen ................................................................................... 10 % 

5. Diversen ............................................................................................................................... 5% 



4.2. Deeltaken (niet limitatief) 

1. Uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid, onder 

andere bij evenementen georganiseerd door de overheid: 
 toezicht op in de gemeentelijke parken, speelpleinen, hondenloopweides, E10-plas, de 

dijken van de waterwegen, 

 toezicht bij evenementen, 

 toezicht met het oog op preventie van overlast, 

 buurtbevragingen, 

 acties diefstalpreventie (preventie inbraak, gauwdiefstal, autodiefstal, fietsdiefstal, …), 

 toezicht op en ophalen van achtergelaten (brom)fietsen, 

 fietsgraveringen, autoruitgraveringen, 

 tellingen van (brom)fietsen aan o.a. fietsstallingen, 

 fietscontroles aan de scholen in samenwerking met de lokale politie, 

 optreden als gemachtigd opzichter: helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en 

ouderen bij het veilig oversteken. 

2. Sensibiliseren en informeren van burgers over de veiligheid en de preventie van 

criminaliteit: 
 op route gaan doorheen het ganse grondgebied Schoten om de burger te sensibiliseren en te 

informeren over de bestaande regels (Algemeen Politiereglement Schoten) en te 

waarschuwen indien zij de regels overtreden, verstrekken van basisinformatie over de 

gemeentelijke diensten,… 

 informeren van weggebruikers over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd 

parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, 

 informatie aan burgers verstrekken m.b.t. criminaliteitspreventie, 

 onregelmatigheden melden aan de lokale partners. 

3. Controles uitvoeren en inbreuken op het Algemeen Politiereglement Schoten vaststellen en 

signaleren: 
 opstellen van proces verbaal gemeentelijk administratieve sancties (GAS-pv’s )in het kader 

van de naleving van het Algemeen Politiereglement Schoten, 

 signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en 

het wegennet (melden van defecte straatverlichting, sluikstorten, vandalisme, losliggende 

tegels in de voetpaden). 

4. Dienstgebonden dossiers opvolgen: 
 dossiers betreffende de administratieve sancties opvolgen, 

 overlastdossiers opvolgen en communiceren, 

 de praktische elementen betreffende camerabewaking opvolgen. 

5. Diversen: 
 ondersteuning bieden aan andere diensten. 

 

5.VERLEENDE BEVOEGDHEDEN (facultatief) 

 



6. VEREISTEN FUNCTIEVERVULLER 

6.1. Essentiële competenties 

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, 

- toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen. 

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. 

Inlevingsvermogen 
- toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere(n),  

- geeft de andere(n) ruimte om een mening naar voor te brengen, 

- past zijn/haar gedrag aan dat van de andere(n) aan, 

- toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen, 

- toont erkenning en respect voor de andere(n). 

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. 

Inzet 
- werkt met enthousiasme en gedrevenheid,  

- stelt zich positief op, 

- staat open voor vragen en taken die op zich afkomen, 

- gaat ervoor om de taken uit te voeren, 

- durft verantwoordelijkheid te nemen. 

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, 

- neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten, 

- streeft naar klanttevredenheid. 

Mondeling communiceren 
- formuleert helder en duidelijk, 

- houdt een samenhangend betoog, 

- sluit de boodschap aan op de behoeften  van toehoorders en gaat in op reacties, 

- 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. 



Ordelijk werken 
- houdt de werkomgeving en het materiaal net, 

- voert het werk verzorgd uit en ruimt op, 

- bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op, 

- behandelt het materiaal met zorg. 

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. 

6. 2. Belangrijke competenties 

Besluitvaardigheid 

Nauwgezetheid 

Netwerken 

Plannen en organiseren 

Resultaatgericht werken 

Stressbestendigheid 

Zelfstandig werken 

6.3. Fysische vereisten (facultatief) 

Over een goede fysieke conditie beschikken. 

Moet zich voor veelvuldige verplaatsingen mobiel kunnen maken per fiets en/of auto. 

Moet zich veel en soms voor langere periodes te voet verplaatsen. 

6.4. Specifieke vereisten 

Belg zijn. 

Een passend gedrag vertonen in overeenstemming met de functie (uittreksel strafregister 595 nodig). 

In het bezit zijn van een rijbewijs B. 

Een voorafgaande screening door de politie is vereist. 

Bereid zijn om buiten de kantooruren te werken. 

Respectvol omgaan met wetgeving, plichten, procedures en medeburgers. 

Beschikken over een gezonde dosis incasseringsvermogen.  

 

7. PLAATSVERVANGER (facultatief) 

 

8. WEDDESCHAAL 

C1 – C3 

 

9. HANDTEKENING SECRETARIS 


