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Functiegegevens 

Functie:   STAFMEDEWERKER SYSTEEMBEHEER 

Graad:   B1-B2-B3 

Niveau:   B 

Departement:  Gedeelde diensten 

Dienst:   ICT dienst 

Doel van de functie 

De dienst ICT ondersteunt de automatisering en digitalisering binnen de diverse diensten van Gemeente en OCMW Schoten. 

Ze zorgt voor een betrouwbare werking, het beheer en onderhoud  van de informatica, netwerken en telefonie. Naast het 

dagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het bestuur in verband met het opvolgen en 

integreren van nieuwe technieken en evoluties in informatieverwerkende systemen.  

De stafmedewerker systeembeheer staat in voor het onderhoud, het beheer en de configuratie van zowel ICT-materiaal als 
infrastructuur. Hij/zij werkt ondersteunend ten aanzien van de ICT-coördinator en werkt nauw samen met de andere 
teamleden. 
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Beoordelaars 

Eerste beoordelaar: ICT Coördinator 

Tweede beoordelaar(s): Beleidsmanager gedeelde diensten 

Taken 

1. Als systeembeheerder beheer je de technische architectuur en de computersysteem en sta je in voor het 

onderhoud van de soft- en hardware. Je onderzoekt storingen en test informatiesystemen. Je stelt 

beheersprocedures op en onderhoudt ze. 

Mogelijke taken: 

 Het voorkomen van (ver)storingen: 
o monitoren en bewaken van de beschikbaarheid, de performance en de capaciteit van de 

systemen (servers, netwerkcomponenten,…) 
o monitoren van de IT om fouten op te sporen alvorens de gebruikers ze aan ons moeten melden 
o up-to-date houden van software, netwerkcomponenten, servers, pc's, IP adresseringslijst, 

netwerkconfiguratie… 
o monitoren, onderhouden en configureren van back-up servers,  nemen van back-ups en 

replicaties 
o opvolgen virus-, spam- en phishing problematiek, netwerk en pc's beveiligen tegen virussen, 

inbraakpogingen,… 
o instaan voor de installatie, herinstallatie van de software bij nieuwe of beschadigde systemen  
o uitwerken van een degelijk continuïteitsbeheer in geval van uitval 

 Het lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen. 
 Het opstellen en bewaken van procedures: 

o instaan voor de controle op de legalisatie en registratie van de software 
o uitschrijven van richtlijnen ter beveiliging van data, hard- en software 
o documenteren van het netwerkbeheer  
o licentiebeheer 

 Beheren van de ICT-gebruikers, datastructuur en toegangsrechten tot de verschillende netwerken, 
servers en apparaten . 

 Zoeken naar vernieuwingen en verbeteringen aan het computersysteem. 
 Onderhouden van contacten met de leveranciers ter bevordering en verbetering van de diverse software. 
 Opvolging van evoluties en tendensen in het vakgebied. 

 
2. Als beheerder van de ICT-infrastructuur sta je in voor het beheer, installatie en configuratie van de volledige 

infrastructuur van servers, storage, werkplek, (netwerk)apparaten, telefonie en datacommunicatie op een 

accurate en efficiënte manier.  

Mogelijke taken: 

 Communicatie: 
o instaan voor controle configuratie en goed gebruik van de verschillende soorten 

communicatiemiddelen (telefoon, internet, mail, …) 
 Netwerk: 

o onderhoud en ondersteuning componenten netwerk  
 Beveiliging: 

o beveiligen van het netwerk en uitschrijven van veiligheidsrichtlijnen om data, soft- en hardware 
te beschermen 
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o opmaken van een disaster recoveryplan en het treffen van de nodige maatregelen  
o onderhouden van een mailsysteem met inbegrip van bescherming tegen virussen, spam, 

phishing, enz. 
 Infrastructuur: 

o planning, onderhoud en ondersteuning van de gehele ICT-infrastructuur (servers, back-ups, pc’s, 
randapparatuur, netwerk, telefoniecomponenten,…) 

o hardware up-to-date houden (vervangingsaankopen, …) 
o instaan voor de continuïteit van de werking door de eventuele hersteltermijnen van de 

hardware tot een minimum te beperken 
o (laten) uitvoeren van herstellingen, aanpassingen en nieuwe installaties 
o registratie van welke apparatuur aan welke gebruiker wordt toevertrouwd met bijhorende 

policy 
 Opvolging van evoluties en tendensen in het vakgebied  

 
3. Als aankoper en contractbeheerder sta je in voor de uitvoering van aankopen conform de procedure en voor 

het contractbeheer onder leiding van de ICT-Coördinator. 

Mogelijke taken: 

 Aankopen m.b.t. informatica opvolgen en adviseren 
 Prijzen opvragen bij leveranciers en prijsvergelijkingen doen 
 Marktonderzoeken uitvoeren  
 Verstrekken van advies met betrekking tot de toewijzing van de levering van nieuwe hardware, 

systeemsoftware, toepassingssoftware en communicatiemiddelen 

 
4. Als servicedeskmedewerker en gebruikersbegeleiding in tweede lijn sta je in voor de vragen van gebruikers 

m.b.t. hard- en software, datacommunicatie of telefonie.  

Mogelijke taken: 

 Meewerken aan toepassing van de service/helpdeskprocedure 
 In kaart brengen van structurele ICT-problemen 
 Ondersteuning van collega’s van de eigen dienst 

o servicedeskmedewerkers ondersteunen bij het oplossen van complexe problemen 
o continuïteit verzekeren door in te springen bij onderbemanning van het servicedeskteam 

 Ondersteuning van de gebruikers 
o adviseren diensten inzake specifiek computergebruik en parameterisatie van de specifieke 

toepassingen 
o uitleg aan de gebruiker verschaffen 
o begeleiden van gebruikers op vlak van technische specialisatie (vb: kopieermachines, vaste en 

mobiele telefonie…) 
 Documentatie processen en procedures 

o opstellen van processen en werkinstructies voor het vlot gebruik van de toepassingen 
o organiseren en opmaken van handleidingen voor alle opleidingen in het kader van hardware, 

software en telefonie 
 Bijstand verlenen bij de implementatie van diverse software toepassingen en hierbij de nodige inzichten 

verschaffen 

 
5. 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: 
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- Je volgt opleidingen, leest boeken of je informeert je over topics in je eigen domein. 
- 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. 

 

Gedragscompetenties 

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. 

 
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 

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 

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 

Resultaatgericht werken 
- inventariseert beschikbare middelen 

- streeft naar een maximaal resultaat 

- zoekt naar de meest optimale werkmethoden 

- grijpt in wanneer resultaten niet voldoen 

- zet door bij tegenslag of problemen 

Kwaliteitsvol werken 
- stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

- evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen 
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- stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 

- voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

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 

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 

- toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid  

- bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

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 

 

Technische competenties 

 Zeer goede kennis/veel ervaring van Windows Server, Active Directory, GPO, DNS,.. 

 Goede kennis/ervaring in virtualisatie oplossingen, terminal servers, VOIP, 

 Goede kennis/ervaring in één van volgende domeinen: Azure, SQL server, VMware 

 Kennis van Linux is een pluspunt, bereid zijn om hiervan snel basiskennis op te bouwen is nog beter 

Bijkomende verwachtingen 

 Bereid zijn om soms na de uren of in het weekend te werken indien nodig 

 Bereid zijn om samen met collega’s oproepbaar te zijn ingeval van dringende problemen 


