
FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 

1. ALGEMEEN 

1.1. Departement: Grondgebiedzaken 

Dienst: Milieudienst 

1.2. Naam van de functie: Groendeskundige 

1.3. Datum: januari 2019 

 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Je zorgt voor het plannen, uitwerken en opvolgen van alle inventarisatie- en beheerswerk m.b.t. het openbaar 

groenpatrimonium. Je werkt beleidsadviserend m.b.t. de ruimtelijke ordening (niet bebouwbare oppervlakte), 

de vrijwaring van de open ruimte, het behoud van de groene gordel en de valleigebieden, en bos- en 

landschapszorg ook voor de private kavels. Je doet hiervoor natuurwetenschappelijk veldwerk, en maakt 

beleidsvoorstellen en beheersfiches op. 

 

3. PLAATS IN DE ORGANISATIE EN RELATIE MET ANDERE TAKEN

De groendeskundige staat onder de directe verantwoordelijkheid en leiding van de milieuambtenaar 

(diensthoofd). Hij/zij werkt intensief samen met de technische dienst (ruimtelijke ordening, wegenis en 

infrastructuur,…) en diverse overheidsdiensten (ANB, Instituut Natuurbehoud, Bosgroep, 
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natuurverenigingen, het Regionaal Landschap De Voorkempen, ...) alsook met privéeigenaars van domeinen 

en percelen.  

De groendeskundige werkt ook intensief samen met de dienst der werken (groendienst), geeft deze richting 

en advies, onderzoekt nieuwe beleidsvelden en -instrumenten, zorgt voor inhoudelijke begeleiding rond 

groenmanagement en natuurbeheer en zoekt mee naar het meest efficiënte en kostenbesparende groenbeheer 

in de gemeente Schoten.

 

4. TAKEN 

4.1. Hoofdtaken 

1. Groen- en biodiversiteitsbeheer .................................................................................................. 35 % 

2. Openbaar groen ...........................................................................................................................  30% 

3. Beleidsadvisering ........................................................................................................................ 20 % 

4. Toezicht....................................................................................................................................... 10 % 

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

4.2. Deeltaken 

1. Groen- en biodiversiteitsbeheer 

Dit kan volgende taken omvatten: 

 Rapportage en uitwerken natuurontwikkelingsplannen en natuurbeheersmaatregelen  

 Rapportering naar gemeentelijke milieuraad toe (cfr. Convenant) 

 Diverse natuurwetenschappelijke en/of landschap ecologische verslagen op vraag van 

diensthoofd of beleidsechelon 

 Opvolging, bijsturing en begeleiding van tijdelijke projecten (bv. aanplanting milieupark 

"oud stort" en "ecotuin") 

 Opzoeken informatie en doelgebieden voor de opmaak van zgn. "groene RUPs", dit in functie 

van de officieel aangestelde ontwerper(s).  

 Soortgerichte beschermingsprojecten 

2. Openbaar groen 

Dit kan volgende taken omvatten: 

 Laanbomenbeheer & kapvergunningen (+ basiskennis GIS) 

 Herbicidenreductieplan, natuurdecreet, vegetatiebesluit, invasieve exoten,… 

 Beheer groenpatrimonium (parken, dreven, plantsoenen, ecotuin,…) 

 Opstellen van technische beschrijvingen en ramingen voor werken voor derden, ook voor 

(dringende) herstellingen / werken in samenwerking met aankoopdienst incl. opvolging en 

toezicht 

 Advisering en inhoudelijke coördinatie werken groendienst DDW 

3. Beleidsadvisering ruimtelijke ordening en de groenaspecten m.b.t. wegeninfrastructuur 

Dit kan volgende taken omvatten: 

 Structuurplanning, verkavelingen, toerisme & recreatie 

 Vegetatiebesluit 

 RUPs, GRUPs,…  (partim groen & natuur) 

 Milieueffectrapportage, openbare & particuliere projecten. 

 Behoud groen karakter gemeente (kasteeldomeinen, woonparkgebied, groene gordel, ….) 



4. Toezicht op natuurbouw- en beheerswerken 

Dit kan volgende taken omvatten: 

 Toezicht door plaatsbezoeken en rapportage naar de uitvoerders toe op de werken die worden 

uitgevoerd krachtens de door de gemeenteraad en/of college goedgekeurde natuurbouw- en 

natuurbeheerswerken, bestrijding exoten, bermbeheer, enz. 

 Bosdecreet & gemeentelijk kapreglement (inspectieopdracht)% 

 Wetenschappelijke opvolging en bijsturing van de projecten (gebiedsgericht, soortgericht) 

5. Diversen 

Dit kan volgende taken omvatten: 

 Intake en opvang publiek en boseigenaars 

 Administratie en rapportage (incluis lastenboeken) 

 Bijspringen collega's in geval van onverwachte onderbemanning 

 Alle werkzaamheden passend binnen de doelstelling van de dienst (avonddienst, Dag van het 

Park,…) 

 

5.VERLEENDE BEVOEGDHEDEN (facultatief) 

 

6. VEREISTEN FUNCTIEVERVULLER 

6.1. 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 

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 

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 



Netwerken  

 legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie  

 neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook buiten de organisatie   

 kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus 

 zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, 

steun en medewerking 

 houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten  

 doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan 

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 

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 

Schriftelijk communiceren 

 schrijft teksten in een duidelijke structuur en logische opbouw 

 past taalgebruik aan de doelgroep aan 

 hanteert een correct taalgebruik 

 schrijft helder, beknopt en foutloos 

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 

6. 2. Belangrijke competenties 

Besluitvaardigheid 

Initiatief 

Kwaliteitsvol werken 

Loyaal zijn 

Mondeling communiceren 

Plannen en organiseren 

Resultaatgericht werken 

Samenwerken 

Zelfvertrouwen 

 

6.3. Fysische vereisten (facultatief) 

- 



6.4. Specifieke vereisten 

 kennis van groensoftware (CadCam, Gis, …) 

 interesse in mobiliteitsvraagstukken, ruimtelijke ordening, duurzame stedelijke ontwikkeling 

 zeer uitgebreide dendrologische kennis 

 natuurbeheerstechnieken en ecologisch inzicht 

 in staat om autonoom laanbomenonderzoek uit te voeren (inclusief klimtechnieken) 

 het behalen van een attest European Tree Worker of Technician wordt gestimuleerd 

 

7. PLAATSVERVANGER (facultatief) 

 

8. WEDDESCHAAL 

B1 – B2 – B3

 

9. HANDTEKENING  ALGEMEEN  DIRECTEUR 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voormelde functiebeschrijving en taakinhoud zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde worden aangepast 

aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente. 


