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Plaats in de organisatie 

 

 

 

Je rapporteert als adviseur mobiliteit rechtstreeks aan het afdelingshoofd mobiliteit van de directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling.  

Je werkt regelmatig samen met de andere afdelingen binnen je directie: met de afdeling bouwen, 
wonen en milieu, met de studiedienst weg- en waterbeheer, met de afdeling ruimtelijk en 
duurzaamheidsbeleid en met de afdeling economie en handel. De directie Communicatie en 
Stadsmarketing is eveneens een belangrijke partner. Binnen de politiezone Leuven zijn er frequente 
contacten met de dienst verkeersorganisatie en mobiliteit. 

Doel van de functie 
Als adviseur mobiliteit adviseer je mee het beleid betreffende mobiliteit en geeft uitvoering aan dit 
beleid zoals de opvolging van het verkeerscirculatieplan, het verkeersveiliger maken van 
schoolomgevingen en het opvolgen van verschillende voortdurende processen over parkeren, 
fietsparkeren, elektrisch vervoer en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Het betreft 
eveneens het volgen van trends, de implementatie en het beheer van nieuwe systemen onder de 
noemer smart cities / smart mobility. 

Als adviseur sta je in voor de opvolging en uitvoering van mobiliteitsdossiers op het grondgebied van 
de stad. Je voert zelf controle uit op aangestelde studiebureaus.  

Daarnaast werk je nauw samen met buurgemeenten of de hogere overheden wanneer de 
mobiliteitsdossiers de gemeentegrenzen overschrijden (vervoersplannen De Lijn, fietssnelwegen …). 
Je communiceert voortdurend over je lopende werken met je collega’s, met andere stadsdiensten en 
met de burger.  

Vanuit de praktijk en het zicht op evoluties, lever je input voor het beleid en de strategie van de 
afdeling. 

Algemeen directeur

Ingenieur-directeur 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdelingshoofd mobiliteit

Adviseur mobiliteit
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Resultaatsgebieden  

 
1. Je adviseert dossiers die een impact hebben op de mobiliteit van de stad. Je biedt vanuit 

je expertise ondersteuning aan andere diensten. Je bewaakt de kwaliteit van de aan jou 
toegewezen dossiers. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je adviseert dossiers met impact op de mobiliteit van de stad waarbij je aandacht hebt 
voor een vlotte doorstroming van de verschillende vervoersmodi; 

• Je adviseert de mobiliteitsdossiers die door andere diensten aan jou worden 
overgemaakt; 

• Je bent het aanspreekpunt voor diverse stadsdiensten en hogere overheden wat 
betreft mobiliteitsdossiers; 

• Je werkt aan dossiers rond verkeersveiligheid en gebruikt je expertise om specifieke 
doelgroepen, zoals scholen, verzorgingsinstellingen … te ondersteunen in hun 
aanvragen om hun omgeving verkeersveiliger te maken; 

• Je formuleert duidelijke adviezen en antwoorden op complexe vragen; 
• Je overlegt over geplande werken van andere overheden en vervoersmaatschappijen. 

 
 

2. Je bent verantwoordelijk voor de volledige studie en opvolging van projecten die in eigen 
beheer door de afdeling worden uitgewerkt.  

Voorbeelden van activiteiten 

• Je voert de nodige gesprekken met specifieke doelgroepen of gebruikers om input te 
verzamelen voor een ontwerp; 

• Je koppelt de evolutie van het ontwerp voldoende terug naar andere stadsdiensten of 
gebruikers; 

• Je staat in voor de realisatie van de goedgekeurde ontwerpen. Je weegt hierbij af of 
de afdeling mobiliteit zelf instaat voor de aanbestedingsprocedure en de gunning der 
werken of dat er beroep dient gedaan te worden op andere stadsdiensten of externe 
studiebureaus; 

• Je doet een voorstel over de fasering en maakt een raming op; 
• Je bewaakt het budget en de projectvooruitgang; 
• Je bent verantwoordelijk voor controle van het bestek en meetstaat opgemaakt door 

de studiedienst weg- en waterbeheer of externe studiebureaus en controleert de door 
de ontwerper-tekenaar uitgewerkte bouwaanvraag en uitvoeringsplannen; 

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en het toezicht op de werken en werkt 
hiervoor nauw samen met de toezichter van de studiedienst weg- en waterbeheer; 

• Je organiseert de werfvergaderingen, ziet toe op de kwaliteit en vlotte voortgang van 
de werken, controleert en keurt vorderingsstaten en eindafrekening der werken goed 
alsook de voorlopige en definitieve oplevering. Je wordt bij uitvoeringsdossiers 
ondersteunt door uitvoerende diensten zoals de studiedienst weg- en waterbeheer; 

• Tijdens ontwerp en uitvoering bewaak je het budget; 
• Je bent aandachtig om de impact van gewijzigde verkeerssituaties in te schatten en 

anticipeert voldoende om de gebruikers hierover in te lichten. Je laat je hierin 
ondersteunen door de deskundige communicatie en klachtenbeheer. 
 
 

3. Je tekent de proces- en projectnota’s uit voor tal van projecten gerelateerd aan mobiliteit.   

Voorbeelden van activiteiten 

• Je werkt een visie uit over de ontwikkeling van de mobiliteit van de stad; 
• Je werkt mee aan de opmaak van het hoofdstuk mobiliteit van het ruimtelijk 

structuurplan en aan ruimtelijke projecten met een sterke mobiliteitsimpact; 
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• In nauwe samenwerking met de afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, werk je 
het mobiliteitsplan uit en verfijn je dit in verschillende onderliggende plannen voor de 
verschillende vervoersmodi en tekent de verkeerscirculatie verder uit; 

• Je bepaalt in overleg met het afdelingshoofd mobiliteit de inhoudelijke lijnen van die 
plannen;  

• Je zorgt ervoor de eigen medewerkers, het bestuur en de andere stadsdiensten 
(afdeling jeugd, directie Sport en Openbaar Domein …) te betrekken bij de opmaak 
van deze plannen;  

• Je doet voorstellen inzake de nodige studies en/of screenings voor het opstellen van 
deze meerjarenplanning (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies rond stadsdistributie en 
fietsdeelsystemen, nodige tellingen en modelleringen, uitwerken flankerende 
maatregelen …); 

• Je geeft op basis van de strategische doelstellingen input aan het jaarprogramma 
zodat de verschillende acties vastgelegd in de beleidsdocumenten (gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, mobiliteitsplan, deelbeleidsplannen …) stelselmatig worden 
uitgevoerd; 

• Je monitort en volgt de evolutie van de mobiliteit in en rond Leuven op; 
• Je verzamelt de nodige data. 

 
4. Je vertegenwoordigt je afdeling intern en extern en draagt hierbij de waarden van de stad 

uit. Je werkt een duidelijk beleid uit omtrent het omgaan met burgers en externe 
opdrachthouders in het kader van de activiteiten uitgevoerd door de afdeling. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je waakt erover dat er vanuit de afdeling tijdig, helder en voldoende gecommuniceerd 
wordt over de geplande projecten en vertaalt dit in duidelijke opdrachten naar de 
afdeling communicatie. Dit geldt zowel voor de communicatie naar de burger als naar 
andere stadsdiensten of overheidsinstellingen. Je betrekt de deskundige 
communicatie en klachtenbeheer van de afdeling mobiliteit hierin; 

• Je vertegenwoordigt de stad voor je eigen projecten op informatieavonden. Je werkt 
hiervoor samen met de afdeling communicatie en de deskundige communicatie en 
klachtenbeheer van de afdeling mobiliteit; 

• Je stelt de nodige werkafspraken op over telefonische permanentie van de afdeling en 
over klachtenbeheer, zowel met de eigen medewerkers als met andere diensten 
binnen de stad; 

• Als leidend ambtenaar communiceer je doortastend met de externe opdrachthouders  
zodat de opdrachten op een correcte wijze worden uitgevoerd; 

• Je bewaakt een goede samenwerking en informatie-uitwisseling en -doorstroming met 
de Verkeersorganisatie en Mobiliteit (VOM) van de politie; 

• Je bouwt functionele netwerken uit met andere overheden, andere centrumsteden en 
buurgemeenten, Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn, NMBS en met de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten en onderhoudt deze relaties; 

• Je neemt deel aan de activiteiten of volgt de activiteiten op van internationale 
organisaties zoals POLIS. 

 

5. Je coördineert en superviseert de operationele uitvoering en opvolging van tal van 
projecten gerelateerd aan mobiliteit. 

Voorbeelden  van activiteiten 

• Je ondersteunt of staat zelf in voor de praktische uitvoering van projecten (inclusief 
het uitschrijven van overheidsopdrachten); 

• Je coördineert nieuwe projecten; 
• Je raamt de initiële opzetkost en de nodige investerings- en exploitatiekosten; 
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• Je optimaliseert de kosten en ontvangsten en toetst deze af aan de afgesproken 
randvoorwaarden en dit met het oog op het realiseren van de vooropgestelde 
doelstellingen. 

 
 

6. Vanuit de praktijk en het zicht op evoluties, lever je input voor het beleid en de strategie 
van de afdeling. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je houdt je kennis op peil en volgt algemene tendensen in je werkveld op (duurzame 
verplaatsingen, nieuwe technieken, nieuwe wetgeving, nieuwe inzichten rond beheer 
van de openbare weg); 

• Vanuit je expertise formuleer je adviezen bij de opmaak van het mobiliteitsplan, de 
opmaak van juridische instrumenten als stedenbouwkundige verordeningen en 
ruimtelijk uitvoeringsplannen; 

• Je draagt bij aan de planning van de directie op middellange termijn; 
• Je adviseert het afdelingshoofd bij de opmaak van het budget en je optimaliseert 

kostenbewust de besteding ervan; 
• Je hebt oog voor opportuniteiten die de uitvoering van het mobiliteitsbeleid 

bespoedigen; 
• Je bent in staat om vanuit verschillende bronnen (gegevens verkeergeleidingssyteem, 

gegevens fietstellussen, tellingen AWV,…) de mobiliteitsknelpunten in Leuven in 
beeld te brengen en hierover te rapporteren. Op termijn moet dit leiden tot een echt 
monitoringssysteem. 
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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 III) 

 

 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, binnen de mogelijkheden van de eigen fu nctie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. 
 

• Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd;  
• Onderzoekt gericht (via systematisch onderzoek) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheidsenquêtes, mondelinge 

enquêtes…); 
• Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren; 
• Onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten;  
• Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk; 
• Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. 

handicap, allochtonen …). 
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3. Samenwerken (niveau III) 

 

 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. 

Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit , werkgroepen of projectgroepen. 
 

• Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren;  
• Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen; 
• Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen; 
• Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben; 
• Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de verscheidenheid van mensen; 
• Geeft opbouwende kritiek en feedback;  
• Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden. 

 

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. Organisatiebetrokkenheid (niveau II) 

  

 Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen. 

 Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met  de belangen van de organisatie. 
 

• Overweegt in de eigen acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de organisatie; 
• Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf andere doelen voorrang kunnen geven;  
• Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, waarden, cultuur, …); 
• Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen;  
• Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de organisatie in.  

 

 

2. 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.  
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3. Netwerken (niveau I) 

 

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of entiteit en die aanwenden om informatie, steun en 

medewerking te verkrijgen. 

Maakt actief gebruik van de bestaande contacten voo r de eigen opdracht.  
 

• Neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om zijn bestaande netwerk te onderhouden; 
• Werkt regelmatig samen met collega’s uit andere entiteiten voor specifieke problemen; 
• Beschikt over enkele vaste contactpunten binnen de organisatie op wie hij regelmatig een beroep doet; 
• Werkt actief mee aan vragen die vanuit andere afdelingen komen (deelt informatie, geeft advies …); 
• Neemt zelf contact op om informatie, steun of samenwerking te verkrijgen; 
• Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen. 

 
 

4. 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. 
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5. Visie (niveau II) 

 

De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een afstand, ze in een ruimere context en 
langetermijnperspectief plaatsen. 

 
Betrekt bredere (maatschappelijke, technische …) fa ctoren bij zijn aanpak.  
 

• Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het eigen beroep of domein; 
• Wijst op nieuwe problemen en situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn; 
• Denkt kritisch en zelfstandig; 
• Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext of beleidscontext; 
• Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden. 

 

6. 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. 
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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. 
• GIS: basis, raadplegen van de databank: niveau I. 
• Projectplanningstool: planningen opstellen en aanpassen, lezen en interpreteren: niveau I. 

 

2. Procedures en wetgeving 

• Overheidsopdrachten: basiskennis van de wetgeving en procedures: niveau I. 
• Gevorderd inzicht in de besluitvormingsprocessen binnen de overheidscontext: niveau II. 
• Gevorderd inzicht in organisatie en overlegstructuren gerelateerd aan de organisatie: niveau II. 
• Gevorderde kennis van het mobiliteitsdecreet: niveau II.  
• Basiskennis van en inzicht in Standaardbestek 250: referentiewerk dat aannemers van wegenwerken moeten volgen om in aanmerking te komen voor 

het uitvoeren van een opdracht van de Vlaamse Gemeenschap: niveau I.  
• Vademecum Fietsvoorzieningen (Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap): kan de 

ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen gaande van fietsroutenetwerken, over de maatvoering van fietspaden tot en met de verlichting van 
fietsvoorzieningen en de signalisatie bij wegwerkzaamheden toepassen in standaarddossiers en occasioneel in complexere dossiers: niveau II. 
 

3. Sectorspecifieke competenties 

• Projectmatig werken: gevorderde kennis van projectfases, van projectplanning tot projectrapportering, opstellen van heldere en gestructureerde nota’s 
en projectplannen, rapporteringen: niveau II. 

• Gevorderde kennis van en inzicht in het vakgebied verkeerskunde en mobiliteit, goed op de hoogte zijn van de recente conceptuele en technologische 
ontwikkelingen in dit vakgebied: niveau II. 

• Goed inzicht in de Leuvense verkeers- en mobiliteitsproblematiek: niveau II.
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