VACATURE
Strategisch beleidsmedewerker (B1 - B3)
20 februari 2020
De dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest zoekt versterking voor haar team om de vele uitdagingen voor
de toekomst aan te gaan. Hou je van een uitdagende job waarin je betrokken wordt bij en uitvoering geeft aan
diverse inhoudelijke uitdagingen? Heb je een ruime interesse? Hou je van een divers takenpakket? Kun je
strategisch meedenken? Hou je ervan om zelfstandig te werken maar ook samen te werken in een team? Blink
je uit in begeleiding en ondersteuning van diverse projecten? Durf je de zaken in vraag te stellen en
constructief mee te werken aan oplossingen? Kun je collega’s en partners enthousiasmeren om eenzelfde
houding aan te nemen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Als strategisch beleidsmedewerker ben je de rechterhand van de algemeen directeur van DVV Midwest. Jouw
kerntaken zijn het inhoudelijk ondersteunen in beleidsondersteunende opdrachten, in de ondersteuning van de
administratieve organisatie van DVV Midwest en in de communicatie. Je staat mee in voor het initiëren,
opvolgen, uitwerken van verschillende ambities van de DVV. Je bent betrokken bij de diverse thematische
clusters van DVV Midwest; je bereidt deze inhoudelijk en administratief (mee) voor. Je bent back-up voor
personeels- en financiële zaken. Het type en het soort werk is sterk verschillend. Daarbij ben je in staat om
samen te werken met verschillende partners waarbij je je constructief opstelt. Je werkt graag in een
dynamische, evoluerende omgeving.
De dienstverlenende vereniging Midwest is een recent opgerichte streekintercommunale voor de 16 besturen
in de regio Midden-West-Vlaanderen. We zijn een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 16 lokale
besturen en WVI met als belangrijkste doel de deelnemende besturen en de regio te versterken door
intergemeentelijke samenwerking om zo de bestuurskracht te verhogen.
DVV Midwest is opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en beleidsuitvoerend te werken voor de
lokale besturen rond drie grote pijlers: regionale samenwerking, regionale projecten, tewerkstelling van
intergemeentelijke personeelsleden. Daarnaast is het een ambitie om bestaande (en nieuwe) vormen van
samenwerking in te kantelen in de regionale structuur. Dit alles draagt ertoe bij dat de besturen zich verder
kunnen focussen op de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening.
DVV Midwest heeft samen met haar partners een ambitieus strategisch plan opgesteld voor de komende jaren.
Hierin zitten tientallen projecten die gaan over de verschillende beleidsdomeinen waarin een lokaal bestuur
werkzaam is (vb. opstart cultuurplatform, sport midwest, regionaal mobiliteitsplan, duurzaamheid en
ruimtelijke ordening, welzijnsplatform,…).

DVV Midwest – strategisch beleidsmedewerker – vacature

1/4

1

Functiebeschrijving

In bijlage vind je de functiebeschrijving voor strategisch beleidsmedewerker. De plaats van tewerkstelling is de
Spanjestraat 141/2 te Roeselare.

2

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
 Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring en/of opleiding
(aan te tonen in een motivatienota).
 Je beschikt over minstens 3 jaar relevante ervaring.
 Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Het passende
gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat moet worden
voorgelegd.

3

Ons aanbod
 We bieden je een halftijdse functie in een contract van onbepaalde duur. De verloning is volgens de
rechtspositieregeling van DVV Midwest op niveau B1 - B3.

Overzicht weddeschaal B1 - B3:
Salarisschalen

B1

B2

B3

0

2.461

2.681

2.781

1

2.532

2.767

2.895

2

2.532

2.767

2.895

3

2.603

2.859

3.001

4

2.603

2.859

3.001

5

2.674

2.944

3.115

6

2.674

2.944

3.115

7

2.745

3.030

3.229

8

2.745

3.030

3.229

9

2.816

3.122

3.343

10

2.816

3.122

3.343

11

2.888

3.208

3.456

12

2.888

3.208

3.456

13

2.952

3.300

3.570

14

2.952

3.300

3.570

15

3.023

3.385

3.684

16

3.023

3.385

3.684

17

3.094

3.471

3.791

18

3.094

3.471

3.791

19

3.165

3.563

3.905

20

3.165

3.563

3.905

21

3.236

3.648

4.018

22

3.236

3.648

4.018

23

3.321

3.762

4.146
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In deze tabel worden de geïndexeerde bruto maandlonen weergegeven per weddetrap (afhankelijk van
relevante anciënniteit). Na ten minste 4 jaar anciënniteit in B1 en een gunstige evaluatie wordt doorgestroomd
naar schaal B2. Na ten minste 18 jaar schaalanciënniteit in B1 en B2 en een gunstige evaluatie wordt
doorgestroomd naar schaal B3.
 Ervaring relevant voor de functie, wordt volledig in rekening gebracht bij de toekenning van geldelijke
anciënniteit.
 Flexibel werkrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 De nodige IT-werkmiddelen worden voorzien zoals een smarthphone met abonnement en laptop.
 Mogelijkheid tot thuiswerk.
 Ruime opleidingsmogelijkheden.
 Maaltijdcheques van € 5,5 per gewerkte dag.
 Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van het aantal jaar in dienst bij DVV Midwest
en de tewerkstellingsbreuk).
 Een hospitalisatieverzekering.
 Een tweede pensioenpijler.
 Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 Een fietsvergoeding.
 Een eindejaarstoelage.
 Vakantiegeld.

4

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.





Kandidaatstelling is mogelijk van 20 februari 2020 tot 13 maart 2020.
Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
Op basis van het cv en motivatiebrief worden kandidaten al dan niet uitgenodigd.
Je dient te slagen voor het schriftelijk examen. Dit zal plaatsvinden op 28 maart 2020 in de kantoren van
DVV Midwest, streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare.
 Je dient te slagen voor een mondeling examen met een jury. Het mondeling examen zal doorgaan op
16 april 2020 in de namiddag in de kantoren van DVV Midwest, streekhuis, Spanjestraat 141 te
Roeselare.
 Je dient te slagen voor een competentiemeting. Dit gaat door op 23, 24,25 april 2020.
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van DVV Midwest in zitting van 28
april 2020 (vermoedelijke datum) één kandidaat aan in een halftijdse tewerkstelling met een contract van
onbepaalde duur in de graad B1 – B3 overeenkomstig de rechtspositieregeling van DVV Midwest.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar. Alle geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten die niet meteen worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen; gerangschikt in
volgorde van hun resultaat.
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5

Kandidaatstelling

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons uiterlijk te bereiken op 13 maart 2020. Deze wordt gericht
aan:
Dienstverlenende vereniging Midwest
T.a.v. Saskia Verriest
Algemeen directeur
Spanjestraat 141/2
8800 Roeselare

Of aan dvv-midwest@midwest.be
Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de procedure.
Meer informatie en een loonsimulatie kan bekomen worden via dvv-midwest@midwest.be
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FUNCTIEPROFIEL
Strategisch beleidsmedewerker (B1 - B3)
Plaats in de
organisatie

Graad
Overeenkomst

Afdeling
DVV Midwest
Directe leidinggevende
Algemeen directeur DVV Midwest
___________________________________________________________________________
B1 - B3
Halftijdse functie (19 uur) via contract van onbepaalde duur.
___________________________________________________________________________

Projectomschrijving

Inhoudelijk ondersteunen van de algemeen directeur in beleidsondersteunende
opdrachten en in de ondersteuning van de administratieve organisatie van DVV Midwest.

Functieomschrijving

DVV Midwest is een organisatie in een evoluerend bestuurlijk en inhoudelijk landschap.
Deze functiebeschrijving is bijgevolg niet limitatief en kan steeds worden aangepast aan
nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen DVV Midwest.
Je voert sommige taken uit in nauwe samenwerking met een collega (‘s).
1.

BELEIDSONDERSTEUNING, - VOORBEREIDING EN EVALUATIE

Hieronder zitten bv. volgende taken:
 Je staat mee in voor de inhoudelijke en administratieve voorbereiding van de
diverse thematische clusters en intervisiegroepen.
 Je bereidt beslissingen van de raad van bestuur, algemene vergadering en
Midwestoverleg voor en voert deze uit.
 Identificeren, initiëren, continu opvolgen, evalueren en bijsturen van de
beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het strategisch plan. Efficiëntie is hierbij
een belangrijk element.
 Je brengt het beleid en behoeften van onze partners blijvend in kaart.
 Je onderzoekt en identificeert opportuniteiten in kader van
samenwerkingsverbanden en andere optimalisatiemogelijkheden en volgt deze op.
 Je hebt aandacht voor een outputgerichte vertaling van het financiële luik in het
geheel van het strategisch meerjarenplan.
 Je bespreekt met en rapporteert aan de algemeen directeur en beleidsorganen.
 Je evalueert de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele
vernieuwing ervan.
 Je bouwt een netwerk uit.
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2.

FINANCIËLE EN PERSONEELSONDERSTEUNING

 Je kan mee ingeschakeld worden in de financiële (ver)werking. Dit houdt in het
registreren van facturen, aanmaken van facturen, opvolging van betalingen. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met de financieel directeur.
 Je kan mee ingeschakeld worden als aanspreekpunt voor het sociaal secretariaat
voor het aanleveren van gegevens voor de loonverwerking en vragen van collega’s
i.v.m. de rechtspositieregeling en arbeidsreglement van DVV Midwest
3.

ALGEMEEN ONDERSTEUNEN VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE IN KADER
VAN PROJECTEN EN ACTIES

 Je bouwt een efficiënte projectwerking uit. Je staat (mee) in voor de opvolging van
het verloop van diverse projecten en acties. Hierbij neem je indien nodig de rol op
als projectcoördinator.
 Je kan de principes en werkwijze van projectmanagement toepassen, evalueren en
bijsturen.
 Je haalt uit de projecten de leermomenten voor de organisatie en stelt deze ter
beschikking van de organisatie.
 Je kan projectgroepen opstarten en ondersteunen.
 Je formuleert voorstellen naar optimalisatie in uitvoering met betrekking tot
middelen en kosten zodat het resultaat en de kost van de projecten op een
aanvaardbaar niveau worden gehouden.
 Je bent mee aanspreekpunt voor onze interne en externe partners.
 Je werkt ondersteunend voor de diensten van DVV Midwest. Afhankelijk van
lopende of opgestarte projecten, geef je ondersteuning aan deze diensten.
4.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN VOOR DVV MIDWEST

 Je bent op de hoogte van en volgt relevante wet- en regelgeving op en
communiceert hierover binnen de organisatie.
 Juridisch nazicht van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.
 Je maakt adviezen op ten behoeve van de bestuursorganen.
 Je zorgt dat de juridische risico’s beheerd en beheerst worden.
5.

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING

 Je bent (mee) verantwoordelijk voor de uitwerking van het algemeen
communicatie- en informatiebeleid van de organisatie (opmaak
communicatiebeleidsplan) en bevordert de informatiedoorstroming zowel intern
als naar onze partners.
 Een klantgerichte, efficiënte, kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlening
wordt gewaarborgd door het voeren van een proactief, open en doelgericht
communicatiebeleid. Informatiedoorstroming en dynamische contacten binnen de
organisatie, alsook met externe partners staan centraal. Je biedt hiervoor de nodige
ondersteuning.
 Inhoudelijk creëren, updaten en onderhouden van aantrekkelijke en klantgerichte
website die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden tot digitale
dienstverlening.
 Ondersteunen van de opmaak en het verspreiden van persberichten,
nieuwsbrieven.
 Je staat mee in voor het opvolgen van het gebruik van de huisstijl.
 Je ontwikkelt in overleg met het managementteam initiatieven die tot doel hebben
de visie, organisatie, werking en resultaten van DVV Midwest aan een zo breed
mogelijk publiek kenbaar te maken.
 Je volgt dagelijks externe en interne informatiebronnen op.
 Personeelscommunicatie (in overleg met de algemeen directeur)
 Je kan budgettair verantwoordelijk zijn voor afgebakende projecten of opdrachten.
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6.

TAKEN DIE KUNNEN OVERGENOMEN WORDEN

Je kan aangesteld worden als plaatsvervanger bij afwezigheid van de algemeen directeur.
7.

OVERLEGORGANEN BINNEN DVV MIDWEST

 Je maakt deel uit van het managementteam van DVV Midwest en neemt hieraan
deel.
 Je neemt deel aan het regioteam van DVV Midwest.
 Je neemt deel aan clusters en intervisiegroepen.
8.

VORMING, TRAINING, OPLEIDING

Neemt deel aan specifieke vormingen, opleidingen, studiedagen, werkgroepen, …

Kennisvereisten











Competentieprofiel

 Je wil een belangrijke bijdrage leveren in de verdere uitbouw en professionalisering
van DVV Midwest. Je bent geëngageerd en je wil samen met je collega’s elke dag
beter doen dan de dag ervoor.
 Je hebt een ruime interesse.
 Je hebt een aantoonbare ervaring op het vlak van projectmanagement en
coördinatie. Je weet collega’s en partners te enthousiasmeren en te organiseren.
 Je kunt je inleven in de werking van een gemeentelijke organisatie. Je hebt kennis
van beleidsmatige en interbestuurlijke processen. Je hebt empathisch vermogen
om de wensen, bekommernissen en noden van onze partners te detecteren en te
vertalen.
 Je neemt initiatief, kunt enthousiasmeren, werkt verbindend, resultaats- en
oplossingsgericht, zelfstandig, kritisch en authentiek.
 Je hebt kennis, interesse en voeling om in een intergemeentelijke, politieke context
te werken.
 Je kan creatieve oplossingen aanbrengen.
 Je bouwt een stevig netwerk uit.
 Je werkt nauwkeuring.
 Je werkt graag naar deadlines toe.
 Je hebt een goede kennis van de officepakketten.
 Jouw competenties sluiten aan bij de competenties die DVV Midwest vooropstelt
voor deze functie.
 Je bent bereid je bij te scholen en op eigen initiatief de vakliteratuur op te volgen.

Kennis van het Decreet Lokaal Bestuur en andere relevante wetgeving.
Inzichten in organisatie en management van een lokaal bestuur en DVV Midwest.
Communicatiemanagement
Projectmanagement
Algemene kennis van managementtechnieken en relevante wetgeving
Voeling en interesse hebben met personeelsadministratie.
Voeling en interesse hebben met facturatiestromen.
Goede kennis van officepakket.
Je bent bereid je bij te scholen en op eigen initiatief de vakliteratuur te volgen.

Zie uitgebreid competentieprofiel voor detaillering van de gewenste competenties.
Diverse

 Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma of gelijkwaardig door
ervaring en/of opleiding (aan te tonen in een motivatienota).
 Je beschikt over minstens 3 jaar relevante ervaring.
 Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
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COMPETENTIEPROFIEL
Strategisch beleidsmedewerker (B1 - B3)
Plaats in de
organisatie

Graad
Overeenkomst

Afdeling
DVV Midwest
Directe leidinggevende
Algemeen directeur DVV Midwest
___________________________________________________________________________
B1 - B3
Halftijdse functie (19 uur) via contract van onbepaalde duur.
___________________________________________________________________________

COMPETENTIEPROFIEL
 Je wil een belangrijke bijdrage leveren in de verdere uitbouw en professionalisering van DVV Midwest.
Je bent geëngageerd en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 Je hebt een ruime interesse.
 Je hebt een aantoonbare ervaring op het vlak van projectmanagement en coördinatie. Je weet
collega’s en partners te enthousiasmeren en te organiseren.
 Je kunt je inleven in de werking van een gemeentelijke organisatie. Je hebt kennis van beleidsmatige
en interbestuurlijke processen. Je hebt empathisch vermogen om de wensen, bekommernissen en
noden van onze partners te detecteren en te vertalen.
 Je neemt initiatief, kunt enthousiasmeren, werkt verbindend, resultaats- en oplossingsgericht,
zelfstandig, kritisch en authentiek.
 Je hebt kennis, interesse en voeling om in een intergemeentelijke, politieke context te werken.
 Je kan creatieve oplossingen aanbrengen.
 Je bouwt een stevig netwerk uit.
 Je werkt nauwkeuring.
 Je werkt graag naar deadlines toe.
 Je hebt een goede kennis van de officepakketten.
 Jouw competenties sluiten aan bij de competenties die DVV Midwest vooropstelt voor deze functie.
 Je bent bereid je bij te scholen en op eigen initiatief de vakliteratuur op te volgen.
1.

ANALYSEREND VERMOGEN

Je bent in staat om mogelijke problemen te herkennen, je zoekt naar oorzaken, ziet
verbanden, je trekt gegronde conclusies en schat consequenties in.
Niveau 1: Je ziet de essentie van het probleem.






Je signaleert evt. problemen op tijd.
Je verzamelt relevante informatie.
Je stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.
Je onderscheidt hoofd- en bijzaken in de aangeleverde informatie.
Je betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem.
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2.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Je kan ideeën en informatie helder en duidelijk overbrengen, zodanig dat de essentie wordt
begrepen door het publiek tot wie men zich richt. Afhankelijk van de situatie of het doel,
gebruik je een passende wijze van communiceren.
Niveau 2: Je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen.
 Je bouwt een betoog logisch op en houdt de aandacht vast.
 Je maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen.
 Je toetst af of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen op de
doelgroep.
 Je gaat na of de boodschap aansluit op de behoeften van toehoorders.
 Je gaat in op reacties en staat open voor overleg.
 Je hebt oog voor non-verbale communicatie.
3.

FLEXIBILITEIT

Je past jouw werkwijze of houding effectief aan bij wijzigende omstandigheden, problemen
of kansen teneinde het gestelde doel te bereiken.
Niveau 1: Je reageert adequaat op omstandigheden.
 Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden binnen het eigen gebied.
 Je ziet in wanneer gedrag of werk niet aanslaat bij de ander en je past je aan.
 Je verandert jouw agenda en operationele planning afhankelijk van tijdsdruk,
nieuwe prioriteiten en dringende vragen.
 Je bent bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als
omstandigheden dat vereisen.
 Je bent bereid, wanneer de omstandigheden dit vereisen, buiten de normale
kantooruren te werken.
4.

INITIATIEF

Je onderkent kansen en onderneemt acties uit eigen beweging. Je doet voorstellen die
bijdragen tot betere resultaten voor de organisatie.
Niveau 2: Je ziet en grijpt kansen.
 Je signaleert knelpunten en handelt hiernaar.
 Je onderneemt actie om de voortgang te versnellen.
 Je onderneemt actie om structurele problemen op te lossen en je komt met
verbeteringsvoorstellen.
 Je zoekt kansen en neemt initiatief binnen het vakdomein, je vertaalt naar
praktische resultaten of diensten.
 Je neemt het voortouw om ideeën en besluiten daadwerkelijk uit te voeren.
5.

INNOVEREN

Het hebben en stimuleren van nieuwe ideeën, werkwijzen en toepassingen. Zicht met een
onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie,
diensten en werkgebieden.
Niveau 1: Je draagt ideeën aan.





Je bedenkt oplossingen voor vraagstukken.
Je bedenkt nieuwe werkwijzen, verbetert bestaande werkwijzen.
Je staat open voor ideeën van anderen.
Je reageert vindingrijk en doordracht.
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6.

INTEGRITEIT + LOYALITEIT

Handel – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen
en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden of druk om hier vanaf te wijken.
Niveau 2: Je waakt over de naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar
nodig.
 Je hebt aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
 Je stimuleert respect en openheid in de omgang met anderen.
 Je wijst anderen op hun verantwoordelijkheid inzake normen en regels.
 Je houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige
keuze is.
Loyaliteit: je voelt je verbonden met de organisatie en het werk. Het organisatiebelang
wordt voorop gesteld.
 Je vertegenwoordigt de organisatie op een passen wijze bij anderen en externe
contacten.
 Je voelt je verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de
eigen rol op opdracht hierin.
 Je toont maatschappelijke dienstbaarheid.
 Je bent trots op de organisatie en bouwt mee aan een positief imago van de
organisatie.
7.

KWALITEITSGERICHTHEID

Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden
door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van
anderen.
Niveau 1: Je hanteert vooropgestelde kwaliteitseisen en herstelt fouten.
 Je houdt je aan de afgesproken norm qua detail en afwerken, volgt de
voorgeschreven procedures.
 Je komt gemaakte afspraken en deadlines na; je hanteert transparante
werkmethodes.
 Je controleert zaken voordat ze de deur uitgaan; je voelt je verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het werk.
 Je merkt fouten binnen het eigen werk op en herstelt deze; je grijpt in als de geëiste
kwaliteit niet in orde is.
8.

NETWERKEN

Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega’s,
vennoten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de
organisatie.
Niveau 1: Je onderhoudt contacten.
 Je onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie.
 Je houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij.
 Je toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van de
gesprekspartner.
 Je onderhoudt makkelijk contacten in uiteenlopende situaties.
 Je neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te
onderhouden.
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9.

ONDERHANDELINGSVAARDIGHEID + OVERTUIGINGSKRACHT

Het bereiken van doelen in overleg met anderen en het daarbij eens worden zonder elkaars
belangen uit het oog te verliezen op een wijze die bij beide partijen tot overeenstemming
en acceptatie leidt.
Niveau 1: Je bent in staat om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te
komen.





Je geeft eigen standpunten en argumenten aan.
Je vraagt en luistert naar andermans standpunten en argumenten.
Je gaat expliciet na of voorstellen en standpunten instemming vinden.
Je zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Overtuigingskracht: Je maakt anderen warm voor een bepaald standpunt en je verkrijgt
instemming met bepaalde ideeën of plannen.





Je gelooft in eigen standpunt en weet dit over te brengen.
Je kan een overtuigende aanpak en argumenten samenstellen.
Je geeft aan wat de voordelen zijn van de eigen mening voor de ander.
Je weet door voorbereiding, argumentatie en vasthoudendheid weerstanden te
overwinnen.
 Je straalt gezag en overwicht uit en weet op basis daarvan anderen te winnen voor
standpunten en ideeën.
10. PLANNINGS- ER ORGANISATIEVERMOGEN
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en
middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Je brengt structuur aan in taken en
processen.
Niveau 1: Je plant en organiseert eigen werk effectief.
 Je weet wat je moet doen en je neemt (binnen een kader) initiatief.
 Je stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk.
 Je rond het werk op tijd af of geeft tijdig aan dat de planning niet gehaald kan
worden.
 Je komt afspraken na.
 Je maakt correct gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen en organiseren van
taken (PSO, outlook agenda).
11. RESULTAATGERICHTHEID
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform
tijdspad, normen en afspraken.
Niveau 1: Je zet je in om gestelde doelen te realiseren.





Je zet je waarneembaar in om de gestelde doelen te realiseren.
Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden.
Je streeft naar een maximaal resultaat; je grijpt in wanneer resultaten niet voldoen.
Je maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat; je besteedt
tijd effectief en efficiënt.
 Je zoekt naar de meest optimale werkmethoden.
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12. SAMENWERKEN + COLLEGIALITEIT
De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een
gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.
Niveau 2: Je helpt anderen en pleegt overleg.
 Je biedt hulp aan bij problemen, ook al vast de taak niet onder de eigen opdracht.
 Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 Je wisselt op eigen initiatief informatie, kennis en ideeën luit in het kader van het
gemeenschappelijke doel.
 Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen, werkwijzen of
beslissingen.
 Je bent je bewust van jouw rol en verantwoordelijkheden binnen het team en de
invloed hiervan op anderen.
Collegialiteit: Je bevindt je graag en gemakkelijk onder collega’s.
 Je draagt actief bij aan een prettige werksfeer.
 Je bent sociaal en hebt belangstelling voor collega’s.
 Je toont respect voor vaardigheden en kennis, maar ook voor de tekortkomingen
van collega’s.
 Je staat open voor kritiek en vragen van anderen.
 Je motiveert en stimuleert anderen om hun best te doen en ‘ervoor te gaan’.
13. STRESSBESTENDIGHEID
Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, weerstand en/of
kritiek. Zich niet van zijn stuk laten brengen.
Niveau 1: Je blijft rustig en efficiënt bij gekende of terugkerende piekmomenten.
 Je blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken.
 Je signaleert tijdig overmatige werkbelasting.
 Je blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds
gestructureerd werken.
 Je zorgt ervoor dat de omgeving geen hinder ondervindt wanneer er onder tijds- of
werkdruk wordt gewerkt.
 Je blijft onder druk positief en optimistisch.
14. ZELFSTANDIGHEID
Het vermogen om zelf een aantal beslissingen of acties te nemen en de bereidheid om
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen daden en prestaties, om fouten te corrigeren
en prestaties te verbeteren.
Niveau 2: Je stelt voor jezelf doelen en geeft daar vorm en inhoud aan.
 Je neemt het voortouw om ideeën en besluiten ook daadwerkelijk uit te voeren.
 Je geeft feedback aan de betrokken verantwoordelijke indien er opgetreden wordt
buiten het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 Je neemt het heft in handen en grijpt kansen om zelfstandigheid te vergroten.
 Je kan zonder advies of steun van anderen opdrachten uitvoeren.
 Je neemt verantwoordelijkheid op voor het eindresultaat van de eigen
werkzaamheden.
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Inhoudelijk kennis
Niveau 1: Basiskennis: kan kennis, inzicht, methodes, technieken enz. gebruiken.






Je begrijpt de informatie en past jouw kennis adequaat toe.
Je voert dankzij de kennis opdrachten goed uit binnen de afgesproken kaders.
Je schat situaties goed in.
Je weet waar diepgaandere informatie en kennis te vinden is.
Je maakt ook gebruik van de kennis van anderen.
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