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Informatiefolder 

 
 
                                                

1) Functiebeschrijving: 
 

Expert Mobiliteit 
 

﹆ Salarisschaal: A1a-A2a-A3a 

﹆ Afdeling: Ruimte 

﹆ Dienst: Experten 

 
 
 

Plaats in de organisatie 

 
Leiding, coaching en evaluatie 
    
Eerste evaluator: Manager Ruimte 
Tweede evaluator: Algemeen directeur  

Doel van de functie 

 

De expert bouwt kennis op in zijn vakgebied en ondersteunt en adviseert de organisatie vanuit 
deze expertise. Hij/Zij gebruikt zijn/haar kennis voor het opbouwen en uitwerken van visies en 
adviezen. Hij/Zij kan aangesteld worden als projectverantwoordelijke of projectmedewerker voor 
een bepaald project. De expert detecteert opportuniteiten en bouwt een professioneel netwerk 
uit. 
 
De expert mobiliteit bekijkt het lokaal openbaar domein in zijn volledigheid van functioneren 
voor alle mogelijke gebruikers, aansluitend op de visie en ontwikkelingen in deze materie van 
hogere overheden. Aspecten van doorstroming en veiligheid zijn hierin belangrijke factoren, 
evenals de interface tussen publiek en privaat domein en de inpassing in de gevoerde 
ruimtelijke ordening. Hij/zij gaat in overleg met externe en interne partners en staat in voor het 
mobiliteitsbeleid en de vertaling ervan naar mobiliteitsplannen. 

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. 
 

﹆ Opbouwen en doorgeven van expertise: 
o Verdiepen in de evoluties en up-to-date houden van de kennis in het vakgebied. 
o Constructief deelnemen aan sector-overleg.  
o Kennis verwerken in rapporten en presentaties. 
o Kennis delen via workshops en directe input in concrete dossiers. 
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﹆ Adviseren van collega’s en organisaties: 
o Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s. 
o Helpen van de collega’s bij het uitvoeren van (meer complexe) taken. 
o Bijspringen in de taakuitvoering bij moeilijkheden.  
o Actief deelnemen aan adviesraden en commissies. 

 

﹆ Opmaken van basissen voor dossierbehandeling:  
o Onderzoek uitvoeren op basis van de vigerende wetgeving.  
o Opvolgen van alle procedures in het kader van de dossiers in het vakgebied. 
o Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling . 
o Vertalen van de input naar templates en werkmethoden. 

 

﹆ Uitvoeren van projecten of  technische opdrachten binnen de eigen expertise: 
o Onderzoek van adviesvragen en opmaak van dossiers op basis van de vigerende 

wetgeving. 
o Voorbereiden van inhoudelijke teksten in functie van bestellingen en aanbestedingen. 
o Opmaak van bestekken binnen het eigen experten-gebied, in voorkomend geval 

aangevuld met ontwerptekeningen en technische plannen. 
o Opnemen van deelaspecten binnen een projectdoorloop die aansluiten bij het 

vakgebied. 
o Toezicht en controle op de uitvoering van werken. 
o Rapporteren en verslaggeving opmaken over de stand van zaken in projecten en 

studie-opdrachten. 

 

﹆ Lid zijn van het expertenteam: 
o Initiatief nemen in het expertenoverleg.  
o Visie ontwikkelen binnen het eigen vakgebied en deze incorporeren in 

vakoverschrijdende studies en realisaties samen met de andere experten. 
o Uitwerken van beleids- en uitvoeringsplannen. 
o Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter-initiatieven die kunnen 

bijdragen tot een betere inhoudelijke en klantgerichte dienstverlening. 
o De afdeling Ruimte vertegenwoordigen in inter- en bovengemeentelijke 

overlegorganen en verenigingen. 

Kennisprofiel 

 
 Grondige kennis van de technische aspecten van je vakgebied. 

 Grondige kennis van de wetgeving betreffende je vakgebied. 

 Kennis van de werking van een lokaal bestuur. 

 Goede kennis van relevante softwarepakketten. 

 Vlot en correct gebruik van de verschillende communicatiemedia. 

Competentieprofiel 

 

COMPETENTIE SOORT NIVEAU 

KLANTGERICHTHEID Kerncompetentie III 

SAMENWERKEN Kerncompetentie III 

ORGANISATIEBETROKKENHEID Functie specifiek II 

ZELFONTWIKKELING Functie specifiek II 

INFORMATIEVERWERKING Functie specifiek II 

ZIN VOOR KWALITEIT Kerncompetentie I 

OORDEELSVORMING Functie specifiek III 

VISIE Functie specifiek III 
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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. 

 

 
Creëert gedragen samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de organisatie.  

﹆ Werkt actief aan het creëren van een vertrouwensband met andere afdelingen en creëert 
structuren om de samenwerking te verbeteren. 

﹆ Onderneemt acties om contacten te leggen en te onderhouden binnen en buiten de organisatie. 

﹆ Maakt actief gebruik van de externe relaties om bij te dragen tot de realisatie van de 
doelstellingen van de organisatie. 
 

 

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

 

 
Werkt actief mee aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. 

﹆ Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren 

﹆ Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, waarden, 
cultuur,..) 

﹆ Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de organisatie in. 

﹆ Zoekt actief naar opportuniteiten om de belangen van de organisatie beter te dienen. 

 
 

ZELFONTWIKKELING – Voortdurend verbeteren van eigen functioneren door nieuwe 
informatie op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen. 

 

 
Onderneemt actie om zich te ontwikkelen binnen de eigen functie. 

﹆ Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen/nieuwe regelgeving met betrekking tot de eigen 
functie.  

﹆ Vraagt feedback. 

﹆ Gaat op zoek naar nieuwe methodes of technieken om de taken uit te voeren. 

﹆ Werkt actief mee aan de uitbouw van de eigen loopbaan. 
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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 zoekt informatie. 

﹆ Brengt informatie gestructureerd samen. 

﹆ Verwerkt grote hoeveelheden informatie binnen de beschikbare termijn op een 
onbevooroordeelde manier. 

﹆ Brengt de nodige gegevens over volgens de voorzien 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 eigen werk. 

﹆ Controleert de zaken voordat ze de deur uitgaan, voorkomt dat er fouten gemaakt worden. 

﹆ Streeft de beste kwaliteit na, legt de lat hoog. 

﹆ Blijft onder druk oog hebben voor detail en kwaliteit van het werk. 

﹆ Volgt de voorgeschreven procedures (bv. huisstijl) 

﹆ Besteedt aandacht aan de inhoud en vormgeving van een product voor aflevering. 
 

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. 

 

 
Vormt een goed onderbouwd, geïntegreerd domein overschrijdend oordeel 

﹆ Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken. 

﹆ Heeft een veelzijdige genuanceerde kijk. 

﹆ Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de 
organisatie. 

﹆ Identificeert de verbanden tussen gegevens die het eigen domein overschrijden. 

﹆ Integreert domein overschrijdende informatie in een coherent geheel. 

﹆ Trekt een correcte conclusie uit beschikbare externe, economische, maatschappelijke of 
politieke gegevens en parameters. 
 

 

VISIE – De dagdagelijkse praktijk overstijgen door feiten te bekijken van op een afstand, door 
ze in een ruimere context en op een langetermijnperspectief te plaatsen; 

 

 
Brengt een innoverend, strategisch beleid naar voren dat de organisatie op lange termijn 
beïnvloedt. 

﹆ Anticipeert op (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen, evenals de manier om de eigen 
organisatie hierop voor te bereiden. 

﹆ Heeft heldere doelstellingen voor ogen met een looptijd van enkele jaren. 
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﹆ Houdt vast aan een langetermijnvisie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen. 

﹆ Brengt een eigen beleid naar voren dat gebaseerd is op een duidelijke visie m.b.t. de missie en 
doelstellingen. 

 

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. 

 

De geselecteerde kandidaat zal een uittreksel uit het strafregister (model 1) bezorgen aan de 

dienst HRM. 

 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 

De arbeidsgeneesheer zal de geselecteerde kandidaat onderzoeken in een aanwervings-

onderzoek en zijn bevindingen meedelen aan het bestuur Hoogstraten.  De dienst HRM zal 

hiervoor een afspraak maken bij IDEWE. 

 

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

in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

5. Beschikken over een diploma master OF een diploma bachelor en slagen in een 

capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure. 

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

eveneens in aanmerking. 

6. Slagen in de selectieprocedure. 

 

Interne of externe personeelsmobiliteit 
 

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

contractueel); 

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

3. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

4. Slagen voor de selectieprocedure. 

 

Bevorderingsvoorwaarden: 
 

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

contractueel); 

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

3. Over een gunstige evaluatie beschikken; 

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

5. Slagen voor de selectieprocedure. 
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Aanvullende voorwaarden: 
 

Rijbewijs B 
Aantoonbare relevante ervaring en/of opleiding in mobiliteit en verkeerskunde  
 
Specifieke arbeidsomstandigheden: 
 
Occasioneel avondwerk vereist. 
 
 

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.  
 
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): 
De thuisopdracht wordt voorgesteld aan de selectiecommissie, die hierover bijkomende vragen 
kan stellen. Aansluitend is er een competentiegericht interview waarin de competenties, 
vaardigheden en de motivatie van de kandidaat wordt afgetoetst.  
 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % behalen op het mondeling gedeelte en op het 
geheel van de selectieprocedure. 
 
De drie meest geschikte 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 competentie hij/zij beschikt of waar 
aandachtspunten zijn vastgesteld. Het assessment is adviserend. 
 

Selectiecommissie 

 
- twee deskundigen met passende professionele activiteit of specialisatie van een andere 
organisatie; 
- manager ruimte 
- 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 (1,7069) 
en te delen door 12. Het nettoloon is afhankelijk va de gezinssituatie. 
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Schalen A1a A2a A3a 

Overgang  Na 4 jaar schaal-
anciënniteit A1a 

en gunstige 
evaluatie 

Na 18 jaar schaal-
anciënniteit in A1a 
of A2a en gunstige 

evaluatie 

Minimum 21.850 24.050 26.300 

Maximum 34.000 36.200 38.450 

 Jaarbedrag Jaarbedrag Jaarbedrag 

0 21.850 24.050 26.300 

1 22.600 24.800 27.050 

2 23.350 25.550 27.800 

3 24.050 26.300 28.550 

4 24.050 26.300 28.550 

5 24.050 26.300 28.550 

6 25.550 27.800 30.000 

7 25.550 27.800 30.000 

8 25.550 27.800 30.000 

9 27.050 29.300 31.500 

10 27.050 29.300 31.500 

11 27.050 29.300 31.500 

12 28.550 30.750 33.000 

13 28.550 30.750 33.000 

14 28.550 30.750 33.000 

15 30.000 32.250 34.500 

16 30.000 32.250 34.500 

17 30.000 32.250 34.500 

18 31.500 33.750 35.950 

19 31.500 33.750 35.950 

20 31.500 33.750 35.950 

21 32.750 35.000 37.200 

22 32.750 35.000 37.200 

23 32.750 35.000 37.200 

24 34.000 36.200 38.450 

 
 
Aanbod: 
 
- voltijdse job in contractueel dienstverband 
- verloning volgens wettelijk barema. De aanvangswedde bedraagt 3 170 euro bruto per 

maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar). 
- maaltijdcheques met een waarde van 7,80 euro 
- hospitalisatieverzekering 
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT 
- fietsvergoeding: 0,24 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
 
 

5) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 

Stel je uiterlijk op 7 april 2020 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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