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Informatiefolder       
 
  
 

1) Functiebeschrijving:                                                

 

Diensthoofd burgerzaken 

 

﹆ Salarisschaal: B1-B2-B3 

﹆ Afdeling: Burger 

 
 

 

 

Plaats in de organisatie 

 
Leiding, coaching en evaluatie 
   
Is eerste coach van: Team burgerzaken 
Eerste evaluator: Manager Burger 
Tweede evaluator: Algemeen Directeur 
Evaluator van: Team burgerzaken 
 

Doel van de functie 

 
Het diensthoofd burgerzaken geeft leiding aan het team burgerzaken en organiseert en 
coördineert de dagelijkse werking van het team. 
Samen met het team sta je in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan 
de burger en dit zowel fysiek, telefonisch als digitaal. Team burgerzaken is samen met het 
onthaal het eerste aanspreekpunt voor de Hoogstraatse inwoners en dus het visitekaartje van 
het stadsbestuur.    
Als meewerkend diensthoofd volg je de taken en de werking van het team burgerzaken op, ben 
je op de hoogte van de wet- en regelgeving, en sta je zelf mee in voor de dagelijkse 
operationele werking en de dienstverlening aan de burgers zoals onder andere algemene 
bevolkingsonderrichtingen en rijbewijzen.  
In samenwerking met de deskundige burgerlijke stand waak je over de correcte toepassing van 
de toepasselijke procedures met betrekking tot de burgerlijke stand.  
In samenwerking met de deskundige vreemdelingenzaken waak je over de correcte toepassing 
van vreemdelingenprocedures.  
 

Resultaatgebieden en de daaraan verbonden taken 

 

Stadsbestuur Hoogstraten is een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn 
medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving. Wat volgt is een opsomming 
van verschillende taken, om een beeld te geven van de functie. Deze lijst is niet volledig en kan 
in de toekomst wijzigen. 
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﹆ Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van het team burgerzaken: 
o Medewerkers aansturen, motiveren en coachen. Ervoor zorgen dat het team als één 

geheel functioneert en waken over de interne communicatie binnen de dienst (o.a. 
door teamvergaderingen). 

o Organisatie van de dagelijkse werking van de dienst burgerzaken. Zorgen voor een 
evenwichtige permanentie- en vakantieplanning zodat de dienstverlening aan de 
burger gegarandeerd blijft. 

o Creëren en bewaken van een klantgerichte mentaliteit  bij de medewerkers. 
o Actuele evoluties en wetgeving voor burgerzaken mee opvolgen en de nodige actie 

ondernemen om veranderende inhoud en/of werkprocessen te implementeren.  
o Maatregelen nemen om een efficiënte en effectieve werking van de dienst te 

bekomen. 
o Zorgen voor een projectmatige en gestructureerde aanpak van het werk en actief 

bijdragen aan veranderingsprocessen. 
o Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde diensten.  

 

﹆ Je bent, samen met het diensthoofd onthaal, verantwoordelijk voor de frontofficewerking van 
stad Hoogstraten: 

o Continu opvolgen en verbeteren van de frontofficewerking, dit zowel fysiek, digitaal 
als telefonisch.    

o Samen met de andere stadsdiensten het klantvriendelijk dienstverleningsmodel 
omzetten in de praktijk.  

 

﹆ Je geeft adviezen over de materies die tot jouw bevoegdheid behoren en voert 
beleidsondersteunende taken uit: 
o Voorbereiden van beslissingen voor gemeenteraad en college van burgemeester en 

schepenen. 
o Inhoudelijke adviezen uitwerken, zowel vanuit korte- als langetermijnperspectief.  
o Opstellen van beleidsnota’s, werkingsverslagen, … 
o Opvolgen van de toepasselijke wetgeving, documentatie en literatuur.  

 

﹆ Je staat niet alleen burgers te woord aan het loket maar je zorgt ook dat je een 
aanspreekpunt bent voor collega’s die vragen hebben over complexere materies en 
begeleidt hen in de verwerking van moeilijke dossiers.   
 

﹆ Je staat in voor de praktische organisatie van de verkiezingen en bent hiervoor het 
aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratieve diensten: 
o Uitvoeren van de administratieve voorbereidingen. 
o Als gemeentelijk coördinator voor de verkiezingen de onderrichtingen met betrekking 

tot de organisatie van de verkiezingen opvolgen en toepassen.  

 

Kennisprofiel 

 

 Je kan de wetgeving inzake het houden van het bevolkingsregister en de verkiezingen toepassen. 

 Algemene kennis van de werking en de organisatie van een lokaal bestuur. 

 Vaardig kunnen omgaan met gangbare computertoepassingen. 

 Je kan je mannetje staan in het Nederlands, Engels en Frans en kan procedures eenvoudig 

overbrengen aan de burger.   
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Competentieprofiel 

 

COMPETENTIE SOORT NIVEAU 

KLANTGERICHTHEID Kerncompetentie III 

SAMENWERKEN Kerncompetentie II 

MONDELINGE COMMUNICATIE Functie specifiek III 

INFORMATIEVERWERKING Functie specifiek II 

ZIN VOOR KWALITEIT Kerncompetentie II 

OORDEELSVORMING Functie specifiek II 

DELEGEREN Functie specifiek II 

ONTWIKKELEN VAN ANDEREN  Functie specifiek I 

 

Uitdieping competenties 

 

KLANTGERICHTHEID – De dienstverlening afstemmen op de behoeften en wensen van 
(interne en externe) klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Een correcte 
service verlenen en klachten ernstig nemen; de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de klant 
stimuleren. Laagdrempelig werken. 

 

 
Werkt proactief en structureel mee aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om 
klantgericht te werken. 

﹆ Past de dienstverlening, procedures, doelstellingen aan om beter aan (toekomstige) behoeften 

en verwachtingen van klanten te beantwoorden. 

﹆ Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren. 

 

SAMENWERKEN – Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een 
team, afdeling, organisatie of in relatie met de burger. 
 

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

﹆ Neemt initiatieven om de samenwerking, sfeer of het resultaat te verbeteren. 

﹆ Steunt 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. 

﹆ Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang. 

﹆ Draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde. 

﹆ Stimuleert kennisoverdracht. 
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MONDELINGE COMMUNICATIE – Een mondelinge boodschap overbrengen op een wijze dat 
het publiek tot wie ze gericht is, de boodschap begrijpt. 
 

 
Communiceert vlot met verschillende doelgroepen. 

﹆ Kan (complexe) boodschappen klaar en duidelijk brengen zowel in kleine als in grote groepen. 

﹆ Stemt de communicatiestijl af op de doelgroep. 

﹆ Gebruikt herkenbare voorbeelden en vergelijkingen om voorstellen en boodschappen meer 

kracht bij te zetten.  

﹆ Brengt een logische structuur in een presentatie en kan deze op een levendige, dynamische 

wijze brengen. 

 

INFORMATIEVERWERKING – Efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van 
informatie. 
 

 
Verzamelt, ontcijfert en verwerkt informatie op een doeltreffende manier binnen de beschikbare 
termijn. 

﹆ Weet waar de benodigde informatie te vinden is. 

﹆ Verwerkt en zoek informatie. 

﹆ Brengt informatie gestructureerd samen. 

﹆ Verwerkt grote hoeveelheden informatie binnen de beschikbare termijn op een 

onbevooroordeelde manier.  

﹆ Brengt de nodige gegevens over volgens de voorziene regels en procedures. 

 

ZIN VOOR KWALITEIT – Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en 
in stand houden door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van 
zichzelf en van anderen. 
 

 
Bewaakt de kwaliteit van het eigen verantwoordelijkheidsdomein en bouwt kwaliteit in in de 
processen. 

﹆ Merkt fouten en onnauwkeurigheden op. 

﹆ Zoekt naar mogelijkheden om de nauwkeurigheid van het werk te verbeteren. 

﹆ Laat werk van mindere kwaliteit opnieuw uitvoeren. 

﹆ Verwerpt resultaten die niet aan de vereiste normen voldoen. 

 

OORDEELSVORMING – Het synthetiseren van gegevens tot een onderbouwde mening. 

Verschillende alternatieven naar voor brengen en deze uitwerken tot een sluitende conclusie en 
zicht hebben op de consequenties ervan 
 

 
Neemt standpunten in en overziet de consequenties ervan. 

﹆ Durft een standpunt in te nemen. 
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﹆ Heeft oog voor verschillende invalshoeken bij het opbouwen van een standpunt. 

﹆ Formuleert een gefundeerd oordeel, rekening houdend met consequenties. 

﹆ Geeft inhoudelijk meerwaarde aan de voorstellen die naar voor gebracht worden. 

 

DELEGEREN – Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de 
interesse, ontwikkelingsplan en competentie van medewerkers. De gedelegeerde taken 
opvolgen. 
 

 
Delegeert ruimere taken en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheidsdomeinen. 

﹆ Wijst dossiers toe aan medewerkers volgens hun kennis, ervaring en motivatie. 

﹆ Betrekt medewerkers bij het zoeken naar oplossingen en stelt dit voor als een mogelijkheid om 

zich te bewijzen, zich te ontplooien. 

﹆ Stimuleert medewerkers om zelf initiatieven en beslissingen te nemen en staat open voor deze 

initiatieven. 

 

ONTWIKKELEN VAN ANDEREN – Medewerkers ondersteunen ter bevordering van hun 
professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

 

 
Coacht resultaatgericht: biedt medewerkers hulp en steun bij het uitvoeren van taken en bij het 
behalen van resultaten. 

﹆ Informeert de medewerkers maximaal. 

﹆ Moedigt de medewerkers aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job. 

﹆ Geeft duidelijke en constructieve feedback aan medewerkers over hun functioneren. 

﹆ Legt aan nieuwe medewerkers uit hoe iets op een bepaalde manier moet uitgevoerd worden en 

waarom.  

﹆ Begeleidt nieuwe medewerkers tijdens het leren op de werkvloer. 

﹆ Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen leren, past het geleerde zelf ook toe op de 

werkvloer en neemt initiatieven om (nieuwe) medewerkers daarbij te betrekken. 

﹆ Houdt bij het leerproces rekening met de mogelijkheden en beperkingen van anderen.  

 

2) Toelatingsvoorwaarden: 
 
 
Aanwervingsvoorwaarden: 
 

Om toegelaten te worden tot de hierboven vermelde betrekking, dienen de kandidaten te 

voldoen aan volgende algemene voorwaarden: 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.  

Dit wordt getoetst door een uittreksel uit het strafregister. Als hierop een ongunstige 

vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 
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De geselecteerde kandidaat zal een uittreksel uit het strafregister (model B) te bezorgen aan 

de dienst HRM. 

 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Voldoen aan de vereist over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 

in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

4. Beschikken over een bachelordiploma. 

Buitenlandse diploma’s die bij NARIC Vlaanderen gelijkwaardig zijn verklaard, komen    

eveneens in aanmerking. 

5. Slagen in de selectieprocedure. 

 

Interne of externe personeelsmobiliteit 
 

1. Titularis zijn van een graad van niveau B1-B2-B3 bij stad of OCMW-Hoogstraten (statutair of 

contractueel); 

2. Minimum 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau B1-B2-B3; 

3. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

4. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

Bevorderingsvoorwaarden 
 

1. Titularis zijn van een graad van niveau C bij stad of OCMW-Hoogstraten (statutair of 

contractueel); 

2. Minimum 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau C; 

3. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie; 

4. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

5. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

Aanvullende voorwaarden 
 
Beschikken over een rijbewijs B. 
 

3) Selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie: 
 

Selectieprocedure 
 

1. Thuisopdracht (40 punten): 

De kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie die zich tijdens de latere uitoefening van de 

functie kan voordoen. Op basis van een geschetste context en problematiek, werkt de 

kandidaat een plan van aanpak uit. Dit wordt voorgesteld aan de jury, die hierover bijkomende 

vragen kan stellen.  

Om geslaagd te zijn en door te gaan naar het mondeling gedeelte dient de kandidaat 60% te 

behalen op de thuisopdracht. 

2. Mondeling gedeelte (60 punten): 

Competentiegericht interview waarin de competenties, vaardigheden en de motivatie van de 

kandidaat worden afgetoetst. 
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Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % behalen op het mondeling gedeelte en op het 
geheel van de selectieprocedure. 
 
De drie best gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot het assessment.  
 
3. Assessment 
Het assessment bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar het potentieel van de kandidaat, met 
focus op de vooropgestelde competenties. 
Hiervan wordt een beschrijvend verslag gemaakt waarin van elke kandidaat wordt weergegeven 
over welke competenties hij/zij beschikt of waar aandachtspunten zijn vastgesteld. 
 

Selectiecommissie 

- twee deskundigen met passende professionele activiteit of specialisatie van een andere 
  organisatie; 
- manager burger; 
- iemand van de dienst HRM als verslaggever. 
 
De leden van de gemeenteraad, de schepenen en de burgemeester en de afgevaardigden van 
de representatieve vakbonden mogen als waarnemer bij de selectieproeven aanwezig zijn. 
 

4) Verloning: 
 
Uitgewerkte salarisschalen: 
Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen. De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 
100%. Het bruto maandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index 
(1,8845) en te delen door 12. Het nettoloon is afhankelijk va de gezinssituatie.  

 

Salarisschalen B1 B2 B3 

Overgang  

Na 4 jaar 

schaalanciënniteit in 

B1 en gunstige 

evaluatie. 

Na 18 jaar 

schaalanciënniteit in 

B1 en B2 en 

gunstige evaluatie. 

0 17.300 18.850 19.550 

1 17.800 19.450 20.350 

2 17.800 19.450 20.350 

3 18.300 20.100 21.100 

4 18.300 20.100 21.100 

5 18.800 20.700 21.900 

6 18.800 20.700 21.900 

7 19.300 21.300 22.700 

8 19.300 21.300 22.700 

9 19.800 21.950 23.500 

10 19.800 21.950 23.500 

11 20.300 22.550 24.300 

12 20.300 22.550 24.300 

13 20.750 23.200 25.100 

14 20.750 23.200 25.100 

15 21.250 23.800 25.900 

16 21.250 23.800 25.900 

17 21.750 24.400 26.650 
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18 21.750 24.400 26.650 

19 22.250 25.050 27.450 

20 22.250 25.050 27.450 

21 22.750 25.650 28.250 

22 22.750 25.650 28.250 

23 23.350 26.450 29.150 

    

 
 
Aanbod: 
 
-     voltijds contract onbepaalde duur; 
- verloning volgens wettelijk barema. De aanvangswedde bedraagt 2 717 euro bruto per 

maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).  
- haard- of standplaatsvergoeding naargelang gezinssituatie; 
- maaltijdcheques met een waarde van 8,00 euro; 
- ecocheques; 
- korting op abonnementen bij Sportoase Stede Akkers 
- hospitalisatieverzekering; 
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT; 
- fietsvergoeding: 0,25 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
 

5) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 

Stel je uiterlijk op 21 september 2022 kandidaat voor deze functie door je motivatiebrief, cv en 
een kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: 
Dienst HRM 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 

 
De dienst HRM stuurt telkens een bevestiging als een kandidatuur ontvangen wordt. Als je binnen 
de drie werkdagen na het versturen van je kandidatuur geen bevestiging gekregen hebt, gelieve 
dan even te bellen of alles in orde is (03 340 16 00). 
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