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Plaats in de organisatie 

algemeen directeur 
∟ directeur cultuur  
 ∟ afdelingshoofd 30CC 
  ∟ diensthoofd podiumtechniek en culturele infrastructuur 
    ∟ toneelmeester 

 
Doel 

Je organiseert, coördineert, controleert en neemt deel aan alle technische 
werkzaamheden verbonden aan de aan jou toegewezen producties. Je doet dit binnen de 
krijtlijnen uitgezet door het artistiek team van 30CC en rekening houdend met 
beschikbare middelen, medewerkers en budgetten.  
 
Als toneelmeester leid en coach je een team van theatertechnici om de producties 
optimaal te laten verlopen. 
 
Je bent aanspreekpunt en go-between tussen je eigen team, het team van 30CC en de 
bezoekende gezelschappen over de technische aangelegenheden van de producties. 
 
Je bouwt je kennis over je werkdomein actief (verder) uit, wisselt ervaringen uit, 
implementeert ze in je opdracht en geeft input voor beleidsvoorbereiding. 

 
Rapporteert aan 

Je rapporteert als toneelmeester aan het diensthoofd podiumtechniek en culturele 
infrastructuur binnen afdeling 30CC van directie Cultuur. Je geeft rechtstreeks leiding 
aan een team van ongeveer 10 tot 15 theatertechnici. 
 
Je werkt nauw samen met je collega toneelmeester, met de programmatoren en 
productieverantwoordelijken binnen de afdeling 30CC, met externe gezelschappen en 
artiesten of hun technische ploeg. 
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Resultaatsgebieden 

1. Je stuurt je team theatertechnici aan en coördineert hun dagelijkse werkzaamheden.  
• Je vertaalt het technisch ontwerp van een productie naar concrete 
(deel)opdrachten (van voorbereiding, opbouw en afbouw van de voorstelling en de 
podiumtechnische interventies) voor je team; 
• Je maakt planningen op en stelt de juiste werkmiddelen ter beschikking; 
• Je stuurt en ondersteunt je team bij de voorstellingen op het terrein; 
• Je bewaakt de voortgang en het resultaat van de opdrachten; 
• Je zorgt ervoor dat de veiligheidsvoorschriften gekend en gerespecteerd worden en 
spreekt je medewerkers hierop aan indien nodig. 
 

2. Je coacht je medewerkers om samen tot resultaat te komen. 
• Je geeft je medewerkers verantwoordelijkheden op maat en geeft permanent 
feedback om hen verder te ontwikkelen; 
• Je ondersteunt, begeleidt en coacht je medewerkers bij het uitvoeren van hun 
opdrachten …; 
• Je stimuleert hen om zelf initiatief te nemen en oplossingsgericht te werken. 
 

3. Je bepaalt een gedetailleerd technisch verloop van de productie zodat de uitvoering 
op technisch vlak feilloos verloopt. 
• Je vertaalt het artistieke ontwerp naar het technische ontwerp (voorbereiding, 
opstart tot afbouw voorstelling); 
• Je bepaalt de technische haalbaarheid (financieel, logistiek) van producties, samen 
met team 30CC; 
• Je stelt technische fiches op voor producties; 
• Je checkt systematisch de flow van bestaande werkprocessen en stuurt bij indien 
nodig;  
• Je geeft inhoudelijk advies bij dossiers over theatertechniek; 
• Je zorgt voor het beheer en de opvolging van de toegewezen budgetten; 
• Je geeft input voor aanbestedingen binnen je werkdomein; 
• Je zorgt voor risico-evaluaties, veiligheids- en preventieplannen. 
 

4. Je bent aanspreekpunt en go-between voor je eigen team, de interne 
(productieverantwoordelijken) teams binnen 30CC en externe klanten (bezoekende 
gezelschappen …). 
• Je bent de spilfiguur in het overleg tussen het artistieke en het theatertechnische 
van producties; 
• Je fungeert als aanspreekpunt voor vragen over (theater)technische aspecten; 
• Je rapporteert aan je diensthoofd over het verloop van de opdrachten, mogelijke 
knelpunten, opportuniteiten ...; 
• Je hebt oog voor de look & feel van alle locaties waar 30CC producties/projecten 
heeft. Samen met de gebouwbeheerders bewaak je een optimale staat van deze 
locaties. 
 

5. Je bouwt je kennis over je werkdomein actief (verder) uit, wisselt ervaringen uit met 
anderen en geeft input voor beleidsvoorbereiding. 
• Je volgt nieuwe trends, evoluties, ontwikkelingen, wet- en regelgeving binnen je 
werkdomein op en implementeert ze in je werk; 
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• Je neemt deel aan werkgroepen, vergaderingen, infosessies; 
• Je doet beleidsgerichte aanbevelingen op vlak van theatertechniek; 
• Op basis van je praktische ervaring doe je verbetervoorstellen op vlak van 
dienstverlening. 
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Waardegebonden competenties 
 

Zelfontwikkeling 
Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te groeien met 
veranderingen 

Niveau 1 – Ontwikkelt zich binnen zijn functie 
 

 Gaat proactief en doelgericht te werk om zijn kennis en vaardigheden aan te 
scherpen 

 Volgt de ontwikkelingen in zijn vakgebied (leest vakliteratuur, neemt deel aan 
congressen, …) 

 Past nieuwe afspraken, richtlijnen, kennis, informatie en werkwijzen gemakkelijk 
toe, werkt zich snel in bij nieuwe ontwikkelingen 

 Staat open voor feedback en suggesties van anderen en gaat ermee aan de slag 
 Gebruikt moeilijkheden en fouten om over zijn gedrag te reflecteren en eruit te 

leren 

 
Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de 
organisatie onderkennen en er adequaat op reageren 

Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden 
 

 Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort 
 Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op 
 Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een 

adequate manier op te lossen 
 Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de 

wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen 
 Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en 

dienstverlening 

 
Samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat 
niet meteen van persoonlijk belang is 

Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of 
projectgroepen 
 

 Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het 
persoonlijk belang 

 Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 
 Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties 

van acties en beslissingen met betrokkenen af 
 Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen 

opdrachten aan te pakken 
 Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve 

samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft 
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Verantwoordelijkheid nemen 
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 

Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie 
 

 Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie 
 Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie 
 Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties 
 Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen 
 Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit 
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Graadgebonden competenties 
 

Communiceren 
Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen 

Niveau 2 – Verzorgt de interactie  
 

 Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of 
eigenheden van het doelpubliek 

 Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 
informatief, interactief, …) 

 Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn gedachtegang mee 
 Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap 

duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …) 
 Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om 

inbreng, …) 

 
Coachen 
Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt 

Niveau 2 – Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst 
gedrag 
 

 Richt zich naast de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden, ook op de 
persoon die de taak uitvoert (en diens ontwikkeling) 

 Fungeert als klankbord en versterkt het inzicht van anderen in hun functioneren 
(geeft opbouwende feedback aan de hand van concrete voorbeelden, stelt 
vragen ter bewustwording, …) 

 Stemt zijn advies en stijl af op het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van 
anderen 

 Heeft vertrouwen in de zelfsturing en groei van anderen, waardeert en stimuleert 
die 

 Stimuleert kennisoverdracht in het team, de entiteit, … 

 
Resultaatgerichtheid 
Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen 

Niveau 1 – Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen 
 

 Toont motivatie en inzet om het gewenste resultaat te behalen 
 Geeft aan de hand van concrete en meetbare acties aan hoe de doelen bereikt 

zullen worden (wie, wat, wanneer) 
 Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de 

beoogde doelstelling 
 Neemt actie om bij te sturen als de doelstellingen in het gedrang komen 
 Zoekt spontaan alternatieven als een bepaalde actie niet tot het beoogde 

resultaat leidt 
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Richting geven 
Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de 
entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband 

Niveau 1 – Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan 
 

 Geeft aanwijzingen, instructies en richtlijnen aan individuele medewerkers of aan 
het team over uit te voeren taken 

 Drukt in meetbare resultaten uit wat hij van de medewerker of van het team 
verwacht en geeft daarbij prioriteiten aan 

 Zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende taken die door het 
team opgenomen worden 

 Verschaft de middelen (informatie, budget, materiaal, mensen …) die 
medewerkers nodig hebben om resultaten te halen 

 Treedt corrigerend op met het oog op de te bereiken doelstellingen en 
gemaakte afspraken 

 
Delegeren 
Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de competenties, 
interesses, ambitie en ontwikkeling van medewerkers. De gedelegeerde taken opvolgen 

Niveau 2 – Delegeert ruimere taken en duidelijk afgebakende 
verantwoordelijkheidsdomeinen 
 

 Wijst taken en verantwoordelijkheden aan medewerkers toe volgens hun kennis, 
ervaring en motivatie 

 Geeft duidelijk aan welke criteria en randvoorwaarden van toepassing zijn op het 
resultaat 

 Maakt medewerkers mee verantwoordelijk voor het eindresultaat 
 Betrekt medewerkers bij voor hen nieuwe of onbekende vraagstukken, problemen 

en situaties en stelt dat voor als een mogelijkheid om zich te bewijzen en te 
ontplooien 

 Staat open voor initiatieven van medewerkers 

 
Voortgangscontrole 
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van 
collega’s of medewerkers 

Niveau 2 – Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen 
 

 Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces 
 Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor 

anderen) 
 Checkt afspraken inzake kwaliteit en timing op afgesproken controlemomenten 
 Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers …) op hun planning of afspraken 
 Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang 
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Functiespecifieke competenties 
 

Computervaardigheden 

• Gevorderde kennis en gebruik van courante kantoortoepassingen en specifieke software-
pakketten,(web)applicaties en/of databanken binnen je eigen werkdomein 

 
Procedures en wetgeving 

• Basisinzicht in wetgeving in relatie tot eigen werkveld(en) en/of klantengroep: deze 
wetgeving frequent toepassen in standaarddossiers 

 
Sectorspecifieke competenties 

• Praktische kennis van elektriciteit, elektronica en mechanica in een theatercontext 
• Praktische kennis van het vakjargon, eigen aan de theatertechnische wereld 
• Praktische kennis van het bedienen van theatertechnische apparatuur 
• Praktische kennis van geluidstechnieken, belichtingstechnieken, decorbouw 
• Praktische kennis van het opstellen van technische plannen: laadplan, zaalplan, technisch 
lichtplan, technisch geluidsplan … 

 
 


