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1. Doel van de functie 

 
De teamleider infrastructuur ondersteunt op een zelfstandige wijze de goede werking van de dienst 
Infrastructuur, staat in voor organisatie en opvolging van de medewerkers van dit team in 
samenwerking met de technisch coördinator en de coördinator grondgebiedzaken en levert op die wijze 
een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.  

 

 

2. Plaats in het organogram 

 
De teamleider infrastructuur functioneert binnen het team Openbaar Domein en rapporteert aan de 
technisch coördinator en coördinator grondgebiedzaken. 
 
De dienstverlening infrastructuur omvat volgende domeinen: openbare werken, gebouwen, uitleendienst 
en magazijnbeheer. 
   

 

3. Resultaatgebieden 

3.1 DAGELIJKSE PLANNING EN ORGANISATIE 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het 
team en hierover rapporteren met als doel deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten verlopen. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Ondersteunen, bewaken en bijsturen van transparante processen, eenvormige procedures of 

richtlijnen 
 Op zelfstandige wijze de werkopdrachten in het aanwezige softwaresysteem verwerken 
 Overleg met de technisch coördinator aangaande specifieke opdrachten (niet regulier onderhoud) 
 Opdrachten evenwichtig verdelen tussen de medewerkers en overleggen met hen aangaande 

planning en timing 
 Toelichten van de werkplanning aan de medewerkers 
 Rapporteren over voortgang werkopdrachten, signaleren van knelpunten 
 Toewijzen van werkposten en te bedienen apparatuur 
 Vertalen van werkopdrachten in gedetailleerde werkinstructies 
 Back-up voor de teamleider groendienst bij diens afwezigheid 



 Back-up voor de magazijnbeheerder bij diens afwezigheid, in overleg met de teamleider groendienst 
 … 

 

3.2 LEIDING GEVEN AAN MEDEWERKERS 

Aansturen en motiveren van medewerkers met als doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, 
betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Operationeel leiding geven aan de medewerkers openbare werken, gebouwen, uitleendienst en 

magazijnbeheer 

 Opvangen en inwerken van nieuwe medewerkers 
 Organiseren van on-the-job training 
 Begeleiden en coachen van medewerkers 
 Taken toewijzen rekening houdend met de kunde en ontwikkelingsnoden van de medewerkers 
 Openstaan voor de (individuele) problemen van de medewerkers en bemiddelen bij conflicten 

tussen personeelsleden  
 In kaart brengen van de vormingsbehoeften van de medewerkers en bemiddelen bij conflicten 

tussen medewerkers in overleg met de technisch coördinator en de coördinator grondgebiedzaken 
 Ondersteunen van de medewerkers bij specifieke taken 
 Opvolgen van stagiair(e)s, jobstudenten, vrijwilligers  
 … 

 
3.3 SUPERVISEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden binnen het team van nabij opvolgen met als doel ervoor te zorgen dat de 
werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en 
procedures. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Controleren van de kwaliteit van de geleverde producten of dienstverlening 
 Toezien op de toepassing van de reglementering en de veiligheidsvoorschriften 
 Regelmatig controleren van de prestaties van het team, ook in functie van de timing, en zo nodig 

bijsturen 
 Onderzoeken van klachten/meldingen en oplossingen formuleren 
 Instaan voor verdeling en toezicht op onderhoud van materiaal in samenwerking met de 

magazijnbeheerder 
 Optreden als contactpersoon bij werkzaamheden aan gemeentelijke infrastructuur bij 

samenwerking met externe partners 
 Bewaken van gelijkvormige uitvoering 
 … 

 

3.4 COMMUNICATIE EN CONTACTEN 

Informatie uitwisselen over de werkzaamheden met als doel alle betrokkenen op de hoogte te houden 
en onderling af te stemmen. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Adviseren en bijstaan van de technisch coördinator 
 Bijwonen van vergaderingen en werkgroepen  
 Uitwisselen van informatie (kennis, ervaring en knelpunten) met collega’s en medewerkers 
 Zorg dragen voor een optimale interne en externe communicatie- en informatievoorziening (top-

down, bottom-up en horizontaal) 
 Instaan, organiseren, optimaliseren en controleren van een klantvriendelijke dienstverlening 
 Afhandelen van telefonische contacten op een efficiënte en professionele manier 
 Onderhouden van contacten met externe partners zoals nutsmaatschappijen, aannemers,… 
 Gevolg geven aan personeelscommunicaties 
 Verzorgen van voorbeeldfunctie zowel naar de medewerkers als naar de burgers 
 … 



 

3.5 BEHEER VAN MIDDELEN 

Instaan voor de beschikbaarheid van de middelen met als doel de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Inroepen van hulp van derden bij defecten of indien onderhoud nodig is, en erop toezien dat actie 

ondernomen wordt 
 Bewaken van het efficiënt, duurzaam en doeltreffend inzetten van materiële en technische 

middelen  
 Indienen van aanvragen tot aankoop van materiaal in overleg met de technisch coördinator 
 Opvolgen en controleren van leveringen in samenwerking met de magazijnbeheerder 
 Opvolgen voorraadbeheer in samenwerking met de magazijnbeheerder 
 … 

 

3.6 OPNEMEN VAN TAKEN 

Zelf opnemen van activiteiten met als doel het team te ondersteunen bij het tijdig en correct afwerken 
van de geplande werkzaamheden. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Meewerken aan of zelf opnemen van werkopdrachten waar bijzondere kennis voor vereist is 
 Assisteren bij technische problemen 
 Indien de omstandigheden dit vereisen, inspringen waar nodig 
 Zelf een deel van de taken voor eigen rekening nemen 
 Ingeschakeld worden in wachtdienst en uitvoeren van dringende taken 
 … 

 

 

 
 

4. Waardegebonden en gedragscompetenties 

4.1   VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie   

Indicatoren: 

 Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar 

 Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen 

 Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloftes na 

 Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback) 

 Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, afdeling of organisatie 
 

4.2  COACHEN 

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

Indicatoren: 

 Maakt de verwachtingen duidelijk en legt uit hoe opdrachten kunnen uitgevoerd worden en waarom 

 Moedigt anderen aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job 

 Geeft duidelijke en constructieve feedback over het functioneren 

 Geeft aanwijzingen en tips om resultaten te verbeteren 

 Heeft zicht op wat iemand kan en houdt bij het leerproces rekening met zijn talenten en 
beperkingen 

 

4.3  OORDEELSVORMING 
Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van 



relevante criteria 
Indicatoren: 

 Komt tot een synthese van de verzamelde informatie 

 Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid 

 Weegt alternatieven tegen elkaar af  

 Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties 

 Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is 
 

4.4 RICHTING GEVEN 

Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisatie 
kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband 

Indicatoren: 

 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, materiaal,…) die medewerkers nodig hebben om resultaten te 
halen 

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

4.5 INNOVEREN 

Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen 
aan toekomstige uitdagingen 

Indicatoren: 

 Accepteert verandering en vernieuwing 

 Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee 

 Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden 

 Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe 
werkwijzen uit 

 Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt 
die uit tot concrete voorstellen 
  

4.6 KLANTGERICHTHEID 

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

Indicatoren: 

 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 
 

 

5. Vaktechnische competenties 

5.1   Opleidingsniveau en ervaring 
Geen diplomavereiste 

 



5.2   Functiespecifieke kennis 
Professionele kennis van procedures, regelgeving en systemen vereist om deze te kunnen interpreteren  
 
- Efficiënt omgaan met computer, inzonderheid wat betreft het functioneel gebruik van 

(dienstspecifieke) software, MS Office toepassingen, internet en e-mail. 
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