
 
SECTORMANAGER  

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functiegegevens 

Functietitel: Sectormanager staf 

Werkgever: Stad Geel 

Sector: Sector personeel & organisatie 

Dienst:  Personeel en organisatie 

Tewerkstellingsplaats: stadhuis 

Graad: Sectormanager 

Statuut:  Contractueel 

Bediende 

Weddeschaal:  Niveau : A 

Salarisschaal : A5a-A5b 

Rapporteert aan: Algemeen directeur 

 

Geeft leiding aan (+ aantal medewerkers): Diensthoofden en beleidsadviseurs van de sector 

Organogram in bijlage (algemeen + 

eventueel van de dienst) 

 

Doel van de functie 

De sectormanager personeel en organisatie coördineert de diensten communicatie, ICT en team 

organisatieontwikkeling binnen lokaal bestuur Geel. 

 

Hij adviseert over de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie, de inzet van de middelen van de 

betrokken diensten en zorgt voor een adequate organisatiebeheersing zoals beschreven in het 

decreet lokaal bestuur. 

 

Hij stelt competente medewerkers in staat hun talent in te zetten met als doel samen te werken aan 

een efficiënte organisatie met als doel een excellente dienstverlening voor de burger te garanderen. 

 

Hij zorgt voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het meerjarenplan van de sector met als 

doel op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een 

burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. 
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Functie-inhoud 

A. Strategie en visie 

- De legislatuur voorbereiden: interne en externe omgevingsanalyse, bestuursakkoord vertalen 

naar meerjarenplan , de visie en strategie van de ambtelijke organisatie afstemmen op die 

van het bestuur(sakkoord) 

- De inzet van de middelen en de organisatiestructuur afstemmen op gewenst beleid 

- De afsprakennota tussen bestuur en management voorbereiden, faciliteren, evalueren en 

bijsturen 

- De samenstelling, uitvoering en evaluatie van het meerjarenplan voorbereiden 

B. Vormgeving organisatie (Eenheid in de werking, organisatiebeheersing) 

- Bedrijfsafspraken ontwikkelen, valideren, invoeren, evalueren en bijsturen 

- Innovatie in de organisatie en werking initiëren en faciliteren 

- Vormgeven van het organisatiebeheerssysteem 

- Actief bijdragen aan het overleg over de voorbereiding en rapportering van het 

organisatiebeheersysteem voor de raad 

C. Beleidsvoorbereiding 

- Bewerkstelligt een kwalitatieve besluitvorming: eindcontrole van ontwerpbesluiten, 

coördinatie van de standpunten van de diensten om tot één gedragen voorstel van de 

administratie te komen, correcte verwerking van de adviezen van derden, algemeen 

directeur informeren over eventuele moeilijkheden bij de besluitvorming 

- Bereidt beleidslijnen voor over de kwesties die binnen de sector behandeld worden, zowel 

binnen de sector als in samenwerking met andere belanghebbenden, zowel lokaal als 

intergemeentelijk 

- Draagt bij tot een coherent beleid door afstemmen van beleidslijnen, ontwikkeling van 

kwalitatieve regelgeving, zowel binnen de sector als in samenwerking met andere 

belanghebbenden, zowel lokaal als intergemeentelijk 

- Draagt bij tot de democratische werking door de correcte toepassing van de regelgeving, de 

toepassing van de afsprakennota, adequate antwoorden te formuleren op vragen van 

bestuursleden en de interpellaties van raadsleden 

- Zorgt voor een correcte uitvoering van de beslissingen van het bestuur 

D. Meerjarenplanning 

- Organiseert de werkzaamheden voor de planningsfase: mensen bijeenbrengen die bijdragen 

aan de beleidsdoelstelling, zorgen dat er actieplannen en acties zijn en hoe ze geëvalueerd 

zullen worden 
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- Volgt de uitvoering van het meerjarenplan op en neemt actie als er activiteiten niet gebeuren 

door te signaleren, de verantwoordelijken en de hiërarchie samen te brengen 

- Communiceren en rapporteren over de beleidsdoelstelling(en) en de voortgang ervan 

- Coördineert de afstemming van de activiteiten in samenwerking met andere 

belanghebbenden, zowel binnen de sector als sectoroverschrijdend , zowel lokaal als 

intergemeentelijk binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

E. Leidinggeven aan de stafdiensten 

- Hiërarchisch en functioneel leidinggevende, taak- en mensgericht coachen van medewerkers 

en feedback geven 

- Er voor zorgen dat de staf de juiste dingen doet, de dingen juist en gecoördineerd doet en de 

middelen daarvoor adequaat inzet 

- Staat in voor de opleidingsnoden en -behoeften van de medewerker in functie van de 

dienstverlening en hun ontwikkeling, begeleidt en coacht medewerkers en wijst taken toe 

rekening houdend met de competenties, talenten, ontwikkelingsnoden van de medewerker 

en de werking van de dienst  

- Past de instrumenten voor personeelsbeleid toe: voert cofeegesprekken, evalueert, … 

- Is toegankelijk bij (individuele) kwesties van de medewerker en bemiddelt bij conflicten  

F. Projectwerking, netwerkorganisatie 

- Neemt deel aan samenwerkingsinitiatieven in het kader van projectwerking en de 

netwerkorganisatie 

- Leidt projecten volgens de bedrijfsafspraken rond projectwerking 

- Brengt mensen samen in het kader van de netwerkorganisatie 

G. Communicatie en overleg 

Interne contacten 

- Dagelijks contact met algemeen directeur, financieel directeur, leidinggevenden en 

beleidsadviseurs, over de voorbereiding, aanpak, inhoud, voortgang en coördinatie van de 

werkzaamheden 

- Wekelijks contact met de functionele schepen en met de stafdiensten over de voorbereiding, 

besluiten en uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen en de richtlijnen van de 

decretale graden 

- Maandelijks contact met de representatieve vakorganisaties en hun afgevaardigden in het 

kader van het onderhandelingscomité en overlegcomité 

- Geregeld contact met de sectormanagers / diensthoofden over de kwesties die hun sector / 

dienst aangaan 
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- Geregeld contact met het bestuur in het kader van het meerjarenplan: planningsdagen, 

feedbackmomenten, opvolgingsdagen, conclaaf, voorbereiding conclaaf 

Externe contacten 

- Gerichte contacten met leveranciers van dienstverlening in het kader van de activiteiten van 

de stafdiensten 

- Gericht contact met externe partners op het vlak van welzijn op het werk: 

arbeidsgeneeskundige dienst, preventie-adviseur 

- Gerichte contacten met belanghebbenden, externe partners, samenwerkingsverbanden en 

andere besturen over de ontwikkelingen binnen het vakgebied, de werking van de lokale 

besturen, de ontwikkelingen op het grondgebied en binnen de gemeenschap, kennisdeling 

 1 2 3 4 5 

Adviseren     x 

Afspraken maken/klachten behandelen / Win-Win onderhandeling     x 

Bemiddelen   x   

Dienstverlenend/klantgericht optreden   x   

Discussiëren/overleggen     x 

Harde onderhandeling/Win-Verlies onderhandeling x     

Informatie geven/opvragen/uitwisselen    x  

Luisteren/empathie opbrengen    x  

Motiveren & Coachen     x 

Opleiding geven  x    

Presentaties geven    x  

Verkopen & overtuigen    x  

Functieprofiel 

A. Verantwoordelijkheidsbereik 

▪ Financieel beheer over de diensten van personeel en organisatie zowel op vlak van 

exploitatie als op vlak van investeringen 

▪ De sectormanager personeel en organisatie is eindverantwoordelijke voor de diensten : 

personeel, ict, communicatie en organisatieontwikkeling 

▪ Doelstellingenverantwoordelijke voor beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan  

▪ Verantwoordelijk voor correcte toepassing van specifieke wetgeving: voorbereiding, 

uitvoering en toepassing 

▪ Als lid van het managementteam voert hij het management, bewaakt hij mee eenheid 

binnen organisatie en beleid, zorgt hij voor het algemeen functioneren van een sector. 

▪ Sponsor van diverse lopende projecten 

▪ Democratische werking bewaken 

▪ Continuïteit van de dienstverlening waarborgen 

▪ Efficiënte organisatie bewerkstelligen 
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o Financieel: volledigheid van opbrengsten, kosten minimaliseren 

o Medewerkers: medewerkers voldoende competent, op de juist plaats, beperkt 

personeelsverloop 

o Verspilling van middelen tegengaan 

▪ risico op fraude verkleinen 

▪ vertrouwen van de burger in de overheid bewerkstelligen, vertrouwen in de overheid als 

werkgever bewerkstelligen 

 

B. Probleemoplossing en autonomie 

Probleemoplossing 

- Voeling krijgen met en betrokken zijn bij de diverse bedrijfsrealiteiten van de dienstverlening 

(grote diversiteit in dienstverlening in een lokaal bestuur) (en hun klanten) zodat wat je 

ontwikkelt eenvormig is maar toch de bedrijfsrealiteit kan faciliteren (organisatiesensitiviteit) 

- Blijven doorzetten om de innovatie en verandering te initiëren, draagvlak en medewerking 

verkrijgen, constructief omgaan met weerstand, geduld oefenen voor de traagheid van 

cultuurverandering en van adaptatie van verandering (zowel voor de medewerkers als voor 

de gebruikers van de dienstverlening van het lokaal bestuur) 

- Op basis van de huidige situatie en de ontwikkelingen in de maatschappij en op het 

grondgebied een visie ontwikkelen over wat er vandaag in de organisatie moet gebeuren en 

welke ontwikkelkansen er moeten gevrijwaard worden om aan de behoeften van de stad  en 

haar inwoners in de toekomst te kunnen voldoen 

- Bemiddelen: in evenwicht brengen en houden van belangen die tegenstrijdig kunnen zijn: 

politiek bestuur - ambtelijk management; werkgever – werknemer; organisatie – individu, 

lokaal – bovenlokaal, bestuur – bestuurde, faciliterende rollen – dienstverlenende rollen… 

- De moeilijkheden die er in de organisatie zijn herkennen en erkennen en tegelijk ook de 

focus houden op wat goed gaat omdat dat de hefbomen zijn om het lokaal bestuur als sterk 

merk uit te dragen, zowel intern als extern 

 

Autonomie:  

▪ Respecteert de voorschriften, procedures, regelgeving die van toepassing zijn (personeel, 

ICT, communicatie, informatie, organisatieontwikkeling, overheidsopdrachten, decreet lokaal 

bestuur, …) 

▪ Zoekt binnen de deontologie de maximale ruimte die de regelgeving geeft 
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▪ Oefent de bevoegdheden uit die de algemeen directeur of de financieel directeur binnen de 

grenzen van het decreet lokaal bestuur en het organisatiebeheersingssysteem heeft 

toevertrouwd 

▪ Raadpleegt via de algemeen directeur de bestuursorganen bij het formuleren en innemen 

van standpunten die tot de bevoegdheid van een bestuursorgaan horen (raden, uitvoerend 

orgaan, decretale graden, mat) 

C. Kennis en complexiteit 

▪ Minimaal vereist opleiding- en denkniveau of gelijkwaardig door ervaring: Master 

▪ Aantal jaren relevante werkervaring (minimaal vereist om te starten in de functie): 

o Uitgebreide ervaring (5 tot 10 jaar) 

▪ Kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie: 

Basiskennis (basisbeginselen) overheidsopdrachten 

Kennis (algemene en voldoende uitgebreide kennis)  

Grondige kennis (ruime kennis van de materie, 
onontbeerlijk voor de uitoefening van de functie, 
voor complexe toepassingen) 

Structuur en werking overheid, decreet 
lokaal bestuur 
HRM, organisatiekunde, 
organisatiepsychologie, 
groepsdynamica, bedrijfscommunicatie,  

Expertise (volledige kennis)  

Kennis van de organisatie en de geldende interne 
procedures. 

bedrijfsafspraken 

Kennis van courante en bedrijfsspecifieke 
softwarepakketten. 

Office, vergaderbeheer,  

Talenkennis Nederlands 

Rijbewijzen of attesten Geen 

Inwerkperiode 1 jaar 

 

D. Competenties 

Omgaan met jezelf 

Betrokken zijn 

Je toont je verbonden met de werking, belangen en problemen van de organisatie, je dienst en je 

functie en je handelt hiernaar.  

▪ Niveau 2: Je houdt in je eigen acties rekening met de belangen van de organisatie. 

Integriteit 

Je handelt volgens de principes van behoorlijk bestuur, de algemene aanvaarde sociale en ethische 

normen en de deontologische code. Je zorgt dat je het vertrouwen van de klant in de organisatie en 

de werking niet schendt.  

▪ Niveau 3: Je handelt integer in complexe situaties, ook die waar geen eenduidige regelgeving 

voor bestaat. 
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Omgaan met anderen 

Samenwerken 

Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, dienst, sector, 

organisatie of in relatie met de klant, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt. Je doet dit 

met teamgeest en respect voor anderen. 

▪ Niveau 3: Je creëert samenwerkingsverbanden met en tussen andere diensten of 

organisaties. 

Overtuigen 

Je krijgt anderen mee in een beslissing, idee, mening, aanpak, visie door gebruik te maken van de 

juiste argumenten en methoden. 

▪ Niveau 2: Je overtuigt door inhoud en aanpak. 

 

Omgaan met taken 

Resultaatsgericht werken 

Je zet op tijd concrete resultaten neer die bijdragen tot de doelstellingen. Hiervoor neem je concrete 

en gerichte acties zodat je de doelstellingen haalt of overstijgt. Je neemt steeds de volle 

verantwoordelijkheid.  

▪ Niveau 2: Je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen en je zet je ten volle in om 

deze te bereiken. 

 

Omgaan met communicatie 

Luisteren 

Je filtert en begrijpt belangrijke boodschappen uit gesprekken. Je geeft je gesprekspartner aandacht 

en ruimte.  

▪ Niveau 2: Je luistert actief en stelt vragen. 

Netwerken 

Je werkt aan relaties en bouwt netwerken op. Je zet deze contacten in om organisatiedoelstellingen 

te realiseren.  

▪ Niveau 2: Je legt nieuwe contacten die voor je eigen taken en opdrachten nuttig zijn. 

 

Omgaan met verandering 

Chaostolerantie 

Je reageert gepast en blijft gericht werken in geval van tijds- of werkdruk, tegenslag of kritiek. 
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▪ niveau 2: Je functioneert efficiënt in (onverwachte) situaties van langdurig verhoogde druk of 

crisismomenten. 

 

Omgaan met informatie 

Oordelen en besluiten 

Je verwerkt alle beschikbare informatie om mogelijke oplossingen te kunnen afwegen. Je formuleert 

degelijk onderbouwde standpunten en je komt vervolgens tot logische, realistische en gegronde 

beslissingen, conclusies en adviezen. Je schat de consequenties correct in.  

▪ Niveau 3: Je trekt logische conclusies en neemt beslissingen op basis van onvolledige en 

complexe informatie, waarbij de gevolgen niet eenduidig in te schatten zijn. 

Visie ontwikkelen 

Je bekijkt informatie of feiten van op een afstand, je kan ze in een ruimere context of een 

langetermijnperspectief plaatsen en je vertaalt bruikbare inzichten naar de praktijk.  

▪ Niveau 2: Je kan trends en ontwikkelingen vertalen naar beleidsvoorstellen voor je eigen 

dienst. 

 

Omgaan met leiderschap 

Aansturen 

Je geeft richting, zowel individueel als in teamverband, op het niveau van opdrachten en procedures, 

zodat de lange termijn doelstellingen van het team, het project en organisatie gerealiseerd worden.  

▪ Niveau 2: Je geeft richting op het niveau van processen. Je zorgt er voor dat alle werknemers 

dezelfde doelstellingen nastreven. 

Coachen 

Je ondersteunt, waardeert, moedigt aan en je geeft de werknemers of de projectleden feedback 

zodat ze groeien in functie en als persoon.  

▪ Niveau 3: Je bent mentor en inspireert medewerkers om aandacht te hebben voor hun 

persoonlijke en professionele ontwikkeling op lange termijn. 


