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Plaats in de organisatie 

 

 

Je werkt of voor de centrale afdeling databeheer, voor de directie Openbaar Domein of de directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling.  
Je rapporteert als specialist databeheer rechtstreeks aan het afdelingshoofd databeheer van de 
directie data- en facilitair beheer.  

Doel van de functie 
Als specialist databeheer ben je het technisch gespecialiseerd aanspreekpunt voor het mede-ontwerp, 
het uitvoerend beheer en de instandhouding van bepaalde G@lileo GIS applicaties en aanverwante 
toepassingen. 
Je bent in hoge mate gespecialiseerd in de functionaliteiten, de dataspecificaties, de gebruikers- en 
testprocedures van de G@lileo GIS applicaties in bepaalde vakgebieden. Vanuit deze specialisatie en 
de kennis van het vakgebied ondersteun je gebruikers met als doel de dienstverlening te 
optimaliseren. 

Resultaatsgebieden  
 

1. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving, omzendbrieven of optimalisatieprocessen pas je  
de functionaliteiten (technische werking) van de applicaties voor de gebruikers aan. 

Voorbeelden van activiteiten  

• Je past functionele analyses toe en (her)schrijft de wensen omtrent de 
functionaliteiten van de applicatie;  

• Je overlegt met de verantwoordelijke van de gebruikers over planning, uitvoering en 
acceptatie van de technische oplossingen;  

• Je leidt gebruikers op en begeleidt hen tot het in gebruik nemen van de vernieuwde 
applicatie; 

• Je fungeert als eerstelijns aanspreekpunt en helpdesk bij problemen aangaande het 
gebruik van de applicatie en de technische functionaliteiten ervan. 
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2. Je zorgt zelfstandig voor de planning van bepaalde ruimtelijke analyses en op externe 
vraag voer je bepaalde ruimtelijke analyses uit die je op een heldere en klantgerichte wijze 
in de vorm van plannen of grafieken presenteert.  

Voorbeelden van activiteiten 

• Je schrijft zelfstandig queries uit en voert ze uit op ruimtelijke of andere databanken; 
• Je bent gespecialiseerd in het gebruik van GIS-analyse tools om ruimtelijke analyses 

visueel voor te stellen; 
• Je verzorgt de afdruk en layout voor een duidelijke voorstellingswijze van de 

analyseresultaten. 
 
 

3. Je communiceert over de dienstverlening van de afdeling, je  informeert gebruikers en 
verantwoordelijken en stimuleert hen om de gemaakte afspraken correct uit te voeren. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je maakt de dienstverlening proactief kenbaar aan de stadsdiensten, politie, 
brandweer en klanten; 

• Je rapporteert over de dienstverlening; 
• Je neemt deel aan werkgroepen, vergaderingen, infosessies; 
• Je fungeert als technisch gespecialiseerd aanspreekpunt; 
• Je vraagt feedback aan de stadsdiensten en klanten en koppelt deze feedback terug; 
• Je verzorgt gebruikersopleidingen na de implementatie van een nieuwe toepassing; 
• Je overlegt  regelmatig met de (verantwoordelijke van de) G@lileo-gebruikers, de  

(adjunct-)applicatiespecialisten en de converteerders van data en plannen; 
• Als technisch specialist overleg je met de specialist van de externe 

softwareleverancier en sporadisch neem je deel aan overleg met hogere GIS-
instanties (provincie, AGIV, …). 
 
 

4. Je zet structurele controlechecks op op data en rapporteert over de resultaten en je 
moedigt systematisch de verantwoordelijken en de gebruikers aan om de kwaliteit van de 
data te verhogen; je introduceert tegelijkertijd technische oplossingen daarvoor.  
 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je werkt proactief aan een goed werkend  systeem dat invoerfouten zoveel als 
mogelijk voorkomt;  

• Je controleert databanken steekproefsgewijs op correctheid en volledigheid;  
• Je volgt via onderling vergelijkbare rapportage de evolutie van de datakwaliteit op; 
• Je formuleert kwaliteitsverbeteringvoorstellen.  

 
 

5. Je behandelt je toegewezen dossiers en bent hierover aanspreekpunt voor technische 
vragen.  
 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je behandelt dossiers en vragen over digitale data en plannen; 
• Je formuleert antwoorden op complexere technische vragen over applicaties; 
• Je levert inhoudelijke kennis over applicaties. 

 
 

6. Je bereidt in hoge mate zelfstandig je eigen werkzaamheden inhoudelijk voor, je stemt ze 
af op de werking binnen je team, met je leidinggevende en je interne klanten. 
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Voorbeelden van activiteiten 

• Je zorgt voor tijdig afgeleverde en kwalitatieve verslagen; 

• Je plant je eigen werkzaamheden op een transparante manier; 

• Je maakt jezelf vlot bereikbaar voor vragen of interventies; 

• Je respecteert deadlines. 
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Competenties 

Waardegebonden competenties 

1. Voortdurend verbeteren (niveau II) 

   
 Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt a ctief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken. 

• Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …); 
• Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie  (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen …); 
• Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk; 
• Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden; 
• Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket  te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. 

 
 

2. Klantgerichtheid (niveau II) 

  

 Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er 
 adequaat op reageren. 

Onderneemt acties om voor de klant de meest  geschikte oplossing te bieden bij vragen en problem en die minder voor de hand liggen. 
 

• Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen; 
• Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze; 
• Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant; 
• Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening; 
• Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht.  Verwijst zo nodig door of zoekt hulp; 
• Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant. 
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3. Samenwerken (niveau II) 

  

 Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat 
 niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. 

Helpt anderen en pleegt overleg. 
 

• Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen;  
• Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep; 
• Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen;  
• Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht;  
• Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen.  

 
 

4. Betrouwbaarheid (niveau III) 

  

 Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale 
 en ethische normen (diversiteit, milieuzorg …).  Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code  in de praktijk gebracht kan worden. 
 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit; 
• Zorgt voor een transparante structuur (inrichting) van de entiteit;  
• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld: brengt het onderwerp 

regelmatig en systematisch ter sprake);  
• Spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd enz.   
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Graadgebonden competenties 

1. Overtuigingskracht (niveau II)  

 

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit 
(bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen.  

 Overtuigt door inhoud én aanpak. 
 

• Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand; 
• Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen;  
• Enthousiasmeert anderen als hij zijn eigen voorstellen en ideeën verdedigt; 
• Brengt zijn argumenten scherp onder woorden; 
• Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren.  

 
 

2. Coachen (ontwikkelingsgericht coachen) (niveau II)  

Collega’s expliciet helpen en ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en op die wijze mee verantwoordelijkheid opnemen voor het leren binnen de 
organisatie. 

 
  Biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewe nste gedragsvaardigheden. 

 
• Stimuleert collega’s om zelf oplossingen te vinden; 
• Onderneemt acties om het inzicht van collega’s in hun eigen functioneren te versterken; 
• Heeft vertrouwen in het potentieel en de zelfsturing van de collega’s en stimuleert dat ook; 
• Is in staat om zijn advies en coachingstijl aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van collega’s;  
• Heeft oog voor de voortgang van groei in gedrag; 
• Richt zich niet alleen op de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden, maar ook op de persoon die de taak moet uitvoeren. 
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3. Oordeelsvorming (niveau III) 

  

 Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.  

Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel. 
 

• Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken;  
• Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk;  
• Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie; 
• Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten;  
• Geeft een inhoudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar voren brengt. 

 

 

4.  Organisatiesensitiviteit (niveau II)   

 

 Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie. 

Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties aan ( de belangen van) andere entiteiten. 

• Maakt gebruik van expertise in andere entiteiten; 
• Schakelt een andere entiteit in bij het oplossen van problemen;  
• Zorgt ervoor dat hij weet wie de belanghebbenden zijn en dat hij beslissingen en ontwikkelingen zorgvuldig communiceert aan hen; 
• Creëert een draagvlak voor voorstellen door informatie te verschaffen; 
• Betrekt andere entiteiten binnen de organisatie bij overleg en besluitvorming. 
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5.  Resultaatgerichtheid (niveau II) 

 

Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen. 

Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellinge n en zet zich ten volle in om die te bereiken. 
 

• Legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen; 
• Gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om die doelen te bereiken, weegt opties tegen elkaar af; 
• Mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega’s) moet overtuigen; 
• Stuurt op regelmatige basis het proces bij, met het oog op het behalen van de doelstellingen; 
• Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven als hij met hindernissen en tegenslagen te maken krijgt. 

  

 

6. Nauwgezetheid (niveau III) 

  

 Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen. 

Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afle veren . 
 

• Levert onder druk kwaliteitsvol werk af; 
• Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren; 
• Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid; 
• Combineert kwantiteit met kwaliteit; 
• Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk. 
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Functiespecifieke competenties (niveau I tot en met III) 

 

1. Computervaardigheden 

• Outlook: beheren van agenda, vergaderbeheer, taken: niveau II. 
• Word: gevorderde kennis en toepassingen binnen het tekstverwerkingsprogramma zoals lay-outprincipes van Word, tekstcorrecties, sjablonen maken: 

niveau II. 
• Excel: gevorderde kennis en toepassingen binnen de excelomgeving: formules en functies, numerieke formaten, werken in drie dimensies en afdrukken 

van omvangrijke werkbladen: niveau II.  
• Gevorderde vaardigheden in het maken van een presentatie: niveau II. 
• Smallworld GIS: gegevens opzoeken over de modules heen, instellingen aanpassen voor gebruikers, standaardrapporten maken: niveau III. 
• Smallworld Geo Spatial Analysis: gegevens opzoeken over de modules heen en combineren met externe gegevens, standaardanalyses maken:  

niveau III. 

2. Procedures en wetgeving  

• GDI (Geografische Data Infrastructuur) decreet, GRB (Grootschalig Referentie Bestand) decreet, CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand) 
decreet: zeer goed op de hoogte zijn van de relevante wetgeving van het eigen werkdomein en gegevens kunnen opzoeken binnen de wetgeving: 
niveau II. 
 

3. Sectorspecifieke competenties  

•  (CAD)plannen: kunnen tekenen, lezen en interpreteren van plannen: niveau II. 
 


