
 
 

Functieprofiel 

Teamverantwoordelijke Publiekswerking binnen de dienst Vrije Tijd  

B4-5 

 

Functietitel Teamverantwoordelijke 

Clusters Vrije Tijd  

Plaats in het 
organogram 

Als teamverantwoordelijke werk je binnen de cluster vrije tijd en 
je rapporteert aan de clustermanager 

Niveau B 

Weddeschaal B4-5 

 

Doel van de functie 

Als teamverantwoordelijke heb je de coördinerende verantwoordelijkheid over alle 
gemeentelijke taken die aan het team zijn toevertrouwd 
 

Resultaatsgebieden 

1 Je coördineert optimaal het functioneren binnen je team 

➢ Je leidt dagelijks de dienst en organiseert efficiënt de interne werking 

(coaching, ondersteuning en sturing van de medewerkers, interne 

communicatie en informatiedoorstroming, taakverdeling, kwaliteitszorg, 

organisatie en verbeteren van de werkprocessen,…),  

➢ Je beheert en controleert accuraat de budgetten teneinde een efficiënt en 

doeltreffend financieel beleid te realiseren 

➢ Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen inzake wetgeving en 

regelgeving mbt de dienst en deze ontwikkelingen implementeren binnen 

de eigen dienst teneinde de werking van de dienst actueel te houden. 

2 Je ondersteunt het beleid in:  

➢ beleidsvoorbereiding: je maakt beleidsplannen op inzake verschillende 

deelopdrachten je maakt adviezen en voorstellen op voor college van 

burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;  

➢ beleidsopvolging: je bewaakt en volgt beleidsdoelstellingen op, je 

rapporteert over de uitvoering van het beleidsplan, je volgt en bewaakt het 

budget;  

➢ beleidsuitvoering: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

genomen beslissingen door het beleid;  

3 Je voert opdrachten en concrete projecten uit in samenwerking met je 

medewerkers,  

Je voert taken uit of helpt bij taken van je eigen team of de andere teams/ 

diensten op vraag van de algemeen directeur of de financieel directeur. 

4 Je verleent advies bij gemeentelijke dossiers . 

  



 
 
Profiel 

1/ Kennis 

- Specifieke vakkennis in relatie tot de dienst en het team: zie verder onder taakprofiel 

- je hebt een grondige kennis mbt het gebruik van PC, tekstverwerking en andere 

softwaretoepassingen. 

- je hebt kennis van de structuur en de werkingscultuur van de stedelijke overheid.  

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies. 

 Conceptualiseren Op een abstracte en globale manier kunnen denken 
en concepten vertalen in werkbare oplossingen. 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing. 

 Beslissen Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige 
informatie en doelgericht acties ondernemen om de 
beslissingen uit te voeren 

 Organiseren Proactief stellen van objectieven, nauwgezet 
uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste 
middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen. 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren 

Omgaan met 
relaties 

Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en 
constructieve contacten onderhouden. 

 Adviseren Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een 
vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van 
zijn haar expertise. 

 Relaties leggen Opbouwen van relaties en netwerken met mensen 
binnen en buiten de organisatie, met gelijken en 
doorheen verschillende hiërarchische niveaus 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Stress beheren Snel de juiste beslissing nemen in crisissituaties en 
een positieve attitude behouden te aanzien van je 
taken, ook wanneer de druk hoog is 

 Zichzelf ontwikkelen  Evoluties opvolgen en zich bijscholen volgens de 
professionele noden  

 Objectieven behalen  Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om 
resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op 
zich nemen voor de correctheid van ondernomen 
acties 

 

Verruimende bepalingen 

Je bent uiteraard flexibel in de werkuren (avond en weekend). 



 
 

Taakprofiel 

Als teamverantwoordelijke publiekswerking binnen de vrijetijdsdienst geef je zelf rechtstreeks 

leiding aan een team van deskundigen binnen de domeinen cultuur, evenementen, jeugd en 

sport.  

Het team Publiekswerking creëert, ondersteunt en faciliteert een gevarieerd aanbod voor de 

burger om zich te ontplooien en te participeren in de lokale samenleving vanuit een integraal 

vrijetijdsbeleid. 

Als teamverantwoordelijke werk je innoverend en dynamisch t.a.v. de taken van het team: je 

doet verbeterings- en veranderingsvoorstellen en tracht het team aan te passen aan de 

eisen van goed bestuur en optimale dienstverlening, dit zowel voor de bevolking als voor het 

bestuur.  

Als teamverantwoordelijke sta je in voor het aansturen, opvolgen, motiveren en 

ondersteunen van het team publiekswerking. Het doel daarbij is om afstemming te 

realiseren, dit zowel binnen het team als binnen de dienst. Dit houdt onder meer in: 

• Het realiseren van een hecht team door het coachen van medewerkers.  

Daarbij zijn volgende zaken van belang: flexibel in uitvoering, werken op een volwassen 
manier met elkaar samen, ondersteunen elkaar en springen bij waar nodig, kunnen 
om met een grote organisatorische zelfstandigheid. 

• Het kwaliteitsvol (laten) uitvoeren  van projecten en acties en hierbij steeds 

zoeken naar synergiën. 

Concreet is jouw team verantwoordelijk voor het uitwerken van alle stedelijke activiteiten 
en evenementen (grote stadsevenementen, vakantiewerking, regulier aanbod binnen 
sport en jeugd). Deadlines binnen een dergelijke organisatie worden door jouw team 
van A tot Z gerespecteerd, budgetten worden in het oog gehouden. Dit gaat van 
cateringafspraken , tot alle nodige materiaal voorzien, tot een flyer finaliseren, tot 
collega’s en vrijwilligers briefen, … 

• Ontwikkelen en onderhouden van netwerken  

Het vrijetijdsaanbod wordt bij voorkeur uitgewerkt in samenwerking met diverse partners. 
Je bouwt en onderhoudt hiervoor duurzame relaties op met diverse partners actief 
binnen de stad. Op die manier geef je vorm aan de regierol die de stad prefereert. 

• Een helikopter overzicht van de verschillende takenpakketten binnen het team 

bewaken en bijsturen in functie van prioriteiten en noodwendigheden. 

Je zorgt voor een verdeling van taken onder de medewerkers van het team. Daarbij zijn 
volgende zaken van belang: toekennen van eigenaarschap, het geven van 
verantwoordelijkheden en vertrouwen en samen formuleren van gedefinieerde 
doelstellingen. 

• Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom en dit zowel 

binnen het team als binnen de dienst. Dit houdt in dat je naar alle betrokkenen helder, 

open en positief communiceert. 

• Coördinatie en opvolging van het dagelijks personeelsbeheer. 

Dit houdt onder meer in: opleidingsbehoeften, verlofregeling, prikklok, 
permanentieschema, … 

Als teamverantwoordelijke publiekswerking vorm je een tandem met jouw collega’s 

teamverantwoordelijken (samenleving en infrastructuur). Samen geven jullie de 

vrijetijdsdienst vorm. Samen met jouw collega’s ben je dus verantwoordelijk voor het 



 
 
beleidsvoorbereidend werk en de strategische planning van de dienst. Dit houdt onder 

meer in: 

• Signaleren van kansen en noden en hierbij verbetervoorstellen naar voren schuiven 

• Adviseren en evalueren op basis van omgevingsanalyse, doelstellingen, acties en te 

bereiken resultaten / effecten, … 

• Begrijpen van en inspelen op maatschappelijke tendensen en veranderingen, steeds 

veranderende regelgeving, … en deze ingang laten vinden in de eigen werking. 

• Zorgen voor een vlotte communicatie naar samenwerkende diensten (vb. diensten 

binnen de cluster stadsontwikkeling, financiën, … ) 

 


