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Niveau A   Functiebeschrijving 

 

Adjunct-adviseur (M/V) dienst Ruimtelijke Planning  

 

I. Functiebenaming 

Functiefamilie 4 expertenfunctie: Adjunct- adviseur 

II. Plaats in de organisatie 

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning. 

De dienst Ruimtelijke planning staat in voor: 

 

o de uitvoering en coördinatie van projecten ter realisatie van het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan West-Vlaanderen, in het bijzonder :  

- de opmaak en opvolging van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen  

- de planopmaak en de opvolging van afbakeningsprocessen op provinciaal niveau  

- de voorbereiding en deskundige begeleiding van strategische structuurplanprojecten  

- de opmaak van specifieke beleidskaders van het provinciaal ruimtelijk structuurplan  

 

 

o de opmaak en coördinatie van adviezen van :  

- gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen  

- gemeentelijke en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen  

- provinciedossiers met relevantie op ruimtelijke beleidsvlak  

 

III. Basisdoelstelling 

o  Het opmaken van ruimtelijke analyses van bestaande toestand van deelgebieden van 

West-Vlaanderen : 

o Bijdrage tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst 

o Beheersing en ontwikkeling van de eigen materie 

o Het beheer en onderhouden van de structuur van de databank binnen de dienst. Deze 

databank wordt ingezet in functie van de dossiersbehandeling (voornamelijk 

gemeentelijk en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen). Het kunnen gebruiken 

van het uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) 

IV. Generieke resultaatgebieden 

Beleidsvoorbereidend werk 

- coördineren van de werkzaamheden met betrekking tot de toegewezen 

beleidsmateries : plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging, bijsturing. 

- Deelname aan dienstoverleg binnen de ruimtelijke planning : aanbreng van nieuwe 

ideeën, opvolgen en signaliseren van evoluties in het beleidsdomein, lange 

termijnplanning binnen sector 

- Het voorbereiden van beleids– en begrotingsvoorstellen aan Provincieraad, Deputatie 

en Provinciegriffier in overleg met de diensten Datawarehousing, ICT-

projectcoördinatie en ondersteuning, Internetwontwikkeling 
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- Beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk met betrekking tot diverse 

domeinen behorend tot het werkterrein: documentatieverzameling, lectuur, studie en 

vorming 

 

Beleidsuitvoerend werk 

- Verzameling en verwerking van ruimtelijke gegevens en plannen  

- voor betwiste en/of complexe dossiers op gemotiveerde wijze een oplossing 

voorstellen 

- doelstellingen, actiemiddelen en resultaten van het gevoerde beleid evalueren en 

formuleren van voorstellen tot bijsturing van dit beleid 

- medewerking aan initiatieven en projecten : initiëren, conceptualiseren, plannen en 

coördineren 

- opvolging en controle van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein 

- ondersteuning toelichtingen (powerpoints) 

 

interne en externe informatie en communicatie 

- deelnemen als informant aan overleg; intern (dienstoverleg) als extern (commissies, 

adviesraden, werkgroepen,…) 

- overleg met en informatie verstrekken aan “externe” personen, organisaties en 

besturen in verband met toegewezen taken 

- mondeling en schriftelijk rapporteren en informeren van collega’s en leidinggevenden 

in verband met de toegewezen taken en verantwoordelijken 

 

V. Profiel 

I. KERNCOMPETENTIES 

permanente ontwikkeling  

o verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een 

duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties 

o creëren van een leerklimaat 

integriteit 

o integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk 

o signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie 

o respect en openheid voor anderen stimuleren 

 

II. GEDRAGSCOMPETENTIES 

visie ontwikkelen 

o bijdragen tot de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein 

o voorstellen ontwikkelen op basis van de uitgestippelde organisatiestrategie 

o trends en verbanden zien met andere situaties of evoluties binnen andere 

beleidsdomeinen 

o vertalen van trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen het eigen 

beleidsdomein 
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adviseren 

o verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen, … 

o situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief 

o betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht 

kwaliteitsvol werken 

o ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria 

o bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren 

o de geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit 

wordt gestimuleerd.   

netwerken 

o relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie 

o bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van andere 

diensten 

o belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan 

klantgerichtheid 

o kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen 

o inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties 

o op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de 

afdeling of de organisatie 

o anderen stimuleren om klantgericht te werken 

 

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

 

 kennis van de maatschappelijke context en ontwikkelingen in kader van het 

ruimtegebruik 

 kennis van technieken om ruimtelijke analyses en rapporteringen op te maken 

 kennis van softwarepakketten bureautica (productielijn Microsoft : rekenbladen, 

tekstverwerking, en i het bijzonder databanken met Acces) is sterk aanbevolen  

 kennis van GIS-software (productielijn ESRI :Arcmap) en toepassingen zoals bv 

koppelen van databanken is sterk aanbevolen  

 kennis en gebruik van InDesign (productielijn : Adobe) 

 notie hebben van de ruimtelijke planinstrumenten (gewestplan, BPA, RUP,…) 

 basisinzicht in de structuur van de provinciebestuur, provinciewetgeving, de logistieke 

werkomstandigheden 

 

 

VI. Extra informatie 

Occasionele verplaatsingen in dienstverband  


