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FUNCTIE 

 

GRAADNAAM ICT-consulent 

FUNCTIENAAM IT-ondersteuner (IT support medewerker) 

FUNCTIONELE LOOPBAAN B1-B2-B3  

CLUSTER Technologie en Infrastructuur 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Als IT-ondersteuner ben je eerstelijns aanspreekpunt voor gebruikers van onze klanten (besturen) en onze 

medewerkers bij ICT-vragen en -problemen. Je prioriteert de vragen a.d.h.v. risico en impact en neemt de 

gepaste oplossingsgerichte actie. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE  

Rapporteert aan de Manager Technologie en Infrastructuur 

 

RESULTAATSGEBIEDEN 

KERNRESULTAAT 1 – EERSTELIJNSAANSPREEKPUNT 

• Dit behelst onder meer: 
 

• Instaan voor het ontvangen, registreren en verwerken van ICT-vragen  

• Vragen van gebruikers bij besturen (en/of collega’s van VERA) beantwoorden of escaleren 

• Risicobeheer -en opvolging: vragen en problemen prioriteren aan de hand van risico en impact 

 

KERNRESULTAAT 2 – GEBRUIKERSONDERSTEUNING 

Dit behelst onder meer: 

• Opvolgen van vragen en problemen op basis van ITIL standaard 

• Dagelijks ICT-beheer vanuit monitoring en procedures:  
o Eenvoudige installaties van software uitvoeren volgens het geldende beleid  

o Monitoren en bewaken van de beschikbaarheid van de ICT-omgeving: server, 
netwerkcomponenten, back-ups, telefonie, onlineservices 

o Beheer van gebruikerstoegang en toepassingsbeheer  
o ICT-procedures volgen en verbetervoorstellen doen (bij updates ed) 

• Correct beheer van ICT-middelen: 
o De aanwezige ICT-middelen beheren volgens de geldende procedures in het FMIS-systeem 

o Tijdig vervangen van ICT-middelen volgens gemaakte afspraken 

• Nieuwe gebruikers vlot laten opstarten door tijdig de juiste middelen en info voor ICT ter beschikking 
te stellen  

• Traceren en analyseren van veel voorkomende problemen van gebruikers zodat hiervoor een 
algemene oplossing kan uitgewerkt worden 
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KERNRESULTAAT 3– ADMINISTRATIEVE OPVOLGING 

Dit behelst onder meer: 

• Richtlijnen en standaarden volgen die binnen VERA gehanteerd worden 

• Verbetervoorstellen formuleren om onze dienstverlening te optimaliseren 

• Klantvriendelijke telefonische contacten, die correct geregistreerd en verwerkt worden 

• Correcte en tijdige administratie en documentatie  

• In overleg met collega’s je werkplanning opmaken en hier flexibel mee omgaan. 

•  

 

KERNRESULTAAT 4 – WAARBORGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING  

Dit behelst onder meer: 

• Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken.  

• Deelnemen aan (interne en externe) opleidingsinitiatieven en activiteiten die aansluiten bij je 
vakgebied/domein.  

• Instaan voor kennisdeling door het documenteren, up to date houden en delen van de opgedane 
kennis 

• Op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Ervoor zorgen dat procedures en processen 
uitgeschreven en up-to-date zijn, conform afspraken, richtlijnen en regelgeving  

• Aandacht hebben m.b.t. informatieveiligheid en gegevensbescherming bij de uitvoering van je functie 

• Instaan voor continue kwaliteitszorg en actief bijdragen aan de verdere professionalisering en 
verhoging van de kwaliteit in de organisatie en bij de besturen.  

 

 

 

Deze lijst is niet limitatief. 
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COMPETENTIES 

 

COMPETENTIES VERWACHTE NIVEAU 

Organisatie-gebonden competenties 

Klantgerichtheid 2 

Betrouwbaarheid 2 

Organisatiebetrokkenheid 2 

Doelmatigheid 2 

Graad-gebonden competenties 

Flexibel gedrag 2 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 2 

Luisteren 2 

Samenwerken 1 

Nauwgezet 3 

Functie-gebonden competenties 

Probleemanalyse (analytisch denken) 2 

Organiseren 1 

Omgaan met stressfactoren 2 

 

Deze competenties worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. De organisatie-gebonden 

competenties zijn van toepassing op alle medewerkers van de organisatie en staan voor de waarden die we als 

VERA uitdragen. De graad-gebonden competenties zijn van toepassing op alle medewerkers die dezelfde graad 

bekleden. De functie-gebonden competenties zijn specifiek voor elke functie bepaald. 
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ORGANISATIEGEBONDEN COMPETENTIES 

KLANTGERICHTHEID 

= met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van de klanten onderkennen en 

er gepast op reageren 

Verwachte niveau = 2 - Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen 

en problemen 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  

• Denkt en handelt vanuit de noden van de klant in plaats vanuit de noden van het eigen functioneren  

• 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  

 

BETROUWBAARHEID 

= 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. 

Verwachte niveau = 2 – Brengt sociale en ethische normen in de praktijk 

 

• Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)  

• Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen  

• Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een 
soortgelijke houding aan.  

• Kan schatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid  

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken  
 

ORGANISATIEBETROKKENHEID 

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

Verwachte niveau = 2 - 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  

 

DOELMATIGHEID 

= Het effectief en efficiënt bereiken van de doelstellingen 

Verwachte niveau = 2 – Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen 
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• Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar resultaat, deadline 
bepalen)  

• Geeft aan de hand van concrete 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 heeft geleid  
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GRAADGEBONDEN COMPETENTIES 

FLEXIBEL GEDRAG 

= De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende situaties of ten 

aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 

Verwachte niveau = 2 - Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, 

efficiënter) te kunnen bereiken 

• Maakt als dat nuttig of nodig is gebruik van indirecte beïnvloedingsmethodes (bv. netwerking) om de 
kansen op slagen te verhogen 

• Evalueert kritisch en regelmatig het (te verwachten) resultaat, met als doel de gekozen aanpak tijdig te 
kunnen bijsturen 

• Reageert alert op informatie die het bijsturen van een gekozen aanpak noodzakelijk maakt (merkt de 
informatie op, schat gevolgen in, overloopt alternatieven) 

• Formuleert meerdere concrete alternatieven om de doelstellingen beter en efficiënter te kunnen 
bereiken 
 

MONGELINE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID  

= Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

Verwachte niveau = 2 - Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen 

 

• Richt zich tot zijn gesprekspartner  

• Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk is  

• Biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen  

• Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem niet  

• Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan  

 

LUISTEREN 

= Actief luisteren door (non-)verbale boodschappen op te nemen en te begrijpen en door bij onduidelijkheden 

door te vragen. 

Verwachte niveau = 2 Is luistervaardig: zorgt ervoor dat de boodschap volledig werd gegeven en begrepen 

 

• Schept een situatie die uitnodigt tot een gesprek (bv. stiltes laten)  

• Geeft tussendoor een correcte samenvatting van wat gezegd is  

• Vraagt opheldering, een reden of oorzaak als hij niet begrijpt wat de andere zegt  

• Vraagt door bij boodschappen die onafgewerkt lijken (bv. halve zinnen, aarzelingen)  

• Reageert (verbaal) op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner  

 

SAMENWERKEN 

= 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 belang is voor de eigen dienst of het 

persoonlijk functioneren. 

Verwachte niveau = 1 – Werkt mee, informeert/helpt anderen en pleegt overleg 

 
• Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen  
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• Geeft juiste informatie en kennis door aan collega's die nuttig of belangrijk kan zijn  

• Aanvaardt groepsbeslissingen  

• 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 vooraf de mening van anderen  

NAUWGEZET 

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

Verwachte niveau = 3 - Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 

 
• 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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FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES  

 

PROBLEEMANALYSE (ANALYTISCH DENKEN) 

= Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante 

informatie.. 

Verwachte niveau = 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken 

 
• Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten 

• Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen 

• Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 

• Detecteert onderliggende problemen 

• Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 
 

 

ORGANISEREN 

= De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te 

bereiken conform de planning. 

Verwachte niveau = 1 - Organiseert het eigen werk: 

 
• Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af  

• Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn werk afronden  

• Pakt de zaken efficiënt aan  

• Kan inspelen op wijzigende omstandigheden  

• Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht  

 

OMGAAN MET STRESSFACTOREN  

= Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk of bij tegenslag, teleurstelling 

of kritiek 

Verwachte niveau = 2 – . Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die 

eigen zijn aan de opdracht 

 
• Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn gesprekspartner het hem moeilijk  

• Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding: vermijdt woordenwisselingen, reageert 
respectvol  

• Blijft zich in crisismomenten open opstellen voor kritiek van anderen, en blijft bereid zijn eigen aanpak 
te toetsen  

• Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren  

• Blijft doorzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen  
 


