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INFORMATIEFOLDER VACATURE 
 
 

Mobiliteitsambtenaar: 
(niveau A – voltijds) 

 

1) Functiebeschrijving: 
 

Benaming Mobiliteitsambtenaar 

Niveau / salarisschaal A1a-A2a-A3a 

Doel van de functie De mobiliteitsambtenaar is verantwoordelijk voor het 
mobiliteitsbeleid van de stad Hoogstraten. Hij/zij bouwt, 
vanuit een duidelijke visie, een éénvormig beleid uit in 
samenwerking en overleg met de politiezone, de 
gemeentelijke, regionale, gewestelijke, nationale en 
internationale partners. De mobiliteitsambtenaar stuurt ook 
de uitvoering van een mobiliteitsvisie aan, en gaat daarbij 
op zoek naar hulpmiddelen en procedures om dit efficiënt 
en kwaliteitsvol te laten verlopen.  

Tewerkstelling: Contractueel voor onbepaalde duur 
Voltijds  

Plaats in de organisatie: De mobiliteitsambtenaar rapporteert voorlopig aan de 
gemeentesecretaris, daarna aan de coördinator ruimte. 

Taakomschrijving 
(resultaatgebieden) 

1. Beleidsondersteuning: 
- Detecteren van behoeften en trends in het eigen 
werkdomein. 
- Opvolgen van de actualiteit en wetgeving. 
- Voorstellen doen naar optimaliseren van het beleid en 
uitschrijven van beleidsvoorstellen. 
- Aanleveren van voorstellen voor de opmaak van de 
meerjarenplanning (LT) en budget (KT), dit zowel 
beleidsmatig als financieel. 
- Uitwerken, opvolgen en evalueren van een mobiliteitsplan 
met de nodige beleidsacties. 

 
2. Dossierbeheer: 
- Adviseren van complexere dossiers vanuit een deskundig 
mobiliteitsoogpunt, in concreto vergunningsaanvragen, 
wegomleggingen en technische inrichting van (nieuwe) 
wegen. 
- Beheer van alle dossiers in het kader van het gemeentelijk, 
provinciaal en gewestelijk mobiliteitsplan en –projecten (o.a. 
fietspaden) 
- adviseur en verslaggever van de verkeersraad en van de 
gemeentelijke begeleidingscommissie 
- Ondersteuning en voorbereiding dossiers voor de 
provinciale commissie verkeersveiligheid 
- Optreden als uniek aanspreekpunt voor onderwerpen 
gerelateerd aan mobiliteit op de gemeentelijke 
administratie. 
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3. Projectmatige en organisatorische taken: 
- Uitwerken, coördineren en leiden van projecten in het kader 
van mobiliteitsbeleid of verkeersveiligheid. 
- verkeerstellingen en –enquêtes, opmaak vervoersplannen 
en bereikbaarheidskaarten, … 
 
4. Communicatie: 
- Opstellen van informatieve teksten. 
- Ontwikkelen en/of opvolgen van folders, flyers, brochures, 
affiches en dergelijke. 
- Rapporteren over acties in het kader van mobiliteitsbeleid. 
- overleg met externe partners (o.a. gewestelijke en 
provinciale mobiliteitsdiensten, AWV, De Lijn, 
verkeersdeskundige politiezone, mobiliteit-gerelateerde 
diensten of instanties uit Nederland) 
- bijwonen van overlegvergaderingen met aanvragers, 
vragen van burgers beantwoorden  
 
5. Juridische taken 
- Verlenen van juridische advies inzake interpretatie 
wetteksten, opstellen besluiten, beantwoorden juridische 
vragen en dergelijke. 
 

Competenties  
 

1. 1. Klantgerichtheid – niveau II 
Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte 
oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder 
voor de hand liggen en optimaliseert de dienstverlening. 
- Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening 
of het product aan om de klant verder te helpen. 
- Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant 
kan worden verbeterd. 
- Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te 
verbeteren (eventueel na specifieke feedback van klanten) 
- Reageert binnen aanvaardbare tijd op vragen/klachten (cfr 
klachtenprocedure). 
- Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing. 
- Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing 
en dienstverlening. 

2. 2. Samenwerken – niveau III 
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. 

3. 3. Resultaatsgerichtheid – niveau II 
Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en 
zet zich ten volle in om deze te bereiken. 
- Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag 
(meetbaar resultaat, voorzien van een deadline). 
- Gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om deze doelen te 
bereiken, weegt opties tegenover elkaar af. 
- Mobiliseert mensen en middelen, ook wanneer hiertoe anderen moeten 
overtuigd worden.  
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- Stuurt op regelmatige basis het proces bij, in functie van de 
doelstellingen. 
- Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven wanneer men met 
hindernissen en tegenslagen te maken krijgt. 

4. 4. Analyseren – niveau III 
Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers. 
- Analyseert complexe dossierproblemen en herformuleert die naar 
hanteerbare vragen. 
- Houdt bij zijn analyse rekening met verschillende aanknopingspunten. 
- Is in staat inzicht te verwerven in een complexe problematiek. 
- Kan tegenstelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de 
eigen analyse. 

5. 5. Zin voor initiatief  - niveau III 
Anticipeert op gebeurtenissen en neemt initiatief om 
structurele problemen op te lossen. 
- Speelt spontaan in op kansen die zich aandienen. 
- Anticipeert middels actie op diverse situaties. 
- Neemt initiatief om te vernieuwen. 

- Introduceert verbeteringen in werkaanpak en procedures. 
6. 6. Overtuigingskracht – niveau II 

Overtuigt door inhoud en aanpak. 
- Zet anderen aan tot actie. 
- Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of 
weerstand. 
- Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen. 
- Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren. 

7. 7. Organisatiesensitiviteit  - niveau III 
Getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die 
verscheidene domeinen aanbelangen. 
- Houdt rekening met de (politieke) invloeden binnen een organisatie. 
- Onderkent de invloed en gevolgen van de eigen beslissing op andere 
domeinen binnen de organisatie. 
- Reageert op (onuitgesproken) behoeften, belangen of verwachtingen 
van andere diensten. 
- Creëert een draagvlak door inzicht te tonen in en rekening te houden 
met informele netwerken die het eigen domein kunnen overschrijden. 
- Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere domeinen van de 
organisatie. 

8. 8. Plannen en organiseren – niveau II 
Coördineert acties, tijd en middelen. 
- Voorziet een actieplan met benodigde middelen, mensen en informatie. 
- Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan 
bewaren. 
- Houdt rekening met de beschikbare middelen en zet deze zo in dat ze 
optimaal benut worden. 
- Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (werkt met 
duidelijke doelen, timing, …) 

 

Aanwervings-
voorwaarden: 

 

- algemeen: - goed gedrag vertonen: hiervoor bezorgt de kandidaat bij 
aanstelling een uittreksel uit het strafregister. 

- burgerlijke en politieke rechten genieten 
- medisch geschikt zijn: de kandidaat die aangesteld wordt, 
zal zich laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer. 

 

- diploma: 
 

Masterdiploma  
bij voorkeur master mobiliteitswetenschappen 
overig masterdiploma + ervaring in mobiliteitsbeleid wordt 
ook toegelaten 
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- aanvullende voorwaarden: - beschikken over een rijbewijs B. 

- kennis over: - goede kennis hebben van verkeerskunde 
- goede kennis van de procedures inzake de  
  opmaak van mobiliteitsplannen, start- en projectnota’s en 
de samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaams 
gewest inzake mobiliteit en verkeer 

- basiskennis van de gemeentelijke organisatie 
- kennis van GIPOD strekt tot aanbeveling 

- vaardigheden en attitudes: - goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling  
  als schriftelijk in het Nederlands 
- kan de communicatie aanpassen naargelang het  
  doelpubliek, kan mensen overtuigen. 
- neemt initiatief en gaat problemen niet uit de weg 
- zelfstandig kunnen analyseren, oplossen en voorstellen  
  formuleren 
- pro-actief inspelen op situaties, denkt probleemoplossend 
- collegiaal, in team kunnen samenwerken 
- computervaardigheden: kan de verschillende MS-office- 
  pakketten gebruiken, alsook de nieuwe sociale media. 
 

Specifieke arbeids-
omstandigheden 

Bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk. 
 
 

Selectieprocedure 
 
 
24 november 2016 
vanaf 9:00 uur. 
 

Bij meer dan 10 kandidaten wordt er een screening op 
basis van CV gedaan. 
 
1. Schriftelijk (40 punten) en mondeling gedeelte (60 
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. 
Die wordt voorgesteld aan de jury, die hierover bijkomende 
vragen kan stellen. 
Aansluitend is er een competentiegericht interview waarin 
de competenties, vaardigheden en de motivatie van de 
kandidaat wordt afgetoetst. 
 
De drie best gerangschikte (geslaagde) kandidaten worden 
toegelaten tot het assessment 
 
2. 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. 
 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % op het geheel 
van de selectieprocedure behalen. 
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Eindbeoordeling wordt gemaakt door de jury nadat ze 
kennis heeft genomen van het beschrijvend verslag van het 
assessment. 
 

Samenstelling 
selectiecommissie 

- een gemeentelijke ambtenaar (niveau A) werkzaam als  
  mobiliteitsambtenaar of een gemeentesecretaris 
- een provinciale of gewestelijke ambtenaar werkzaam in 
het beleidsdomein mobiliteit. 

- de psycholoog die de psychotechnische proeven 
begeleidt 

- de gemeentesecretaris als verslaggever. 

 Evaluator - Evaluator: gemeentesecretaris (voorlopige situatie) 
Het organogram van de stad Hoogstraten is volop in 
ontwikkeling, de toekomstige situatie zal er zo uitzien: 
- Eerste evaluator: coördinator ruimte 
- Tweede evaluator: gemeentesecretaris  

 
 
 
 
 
 

2) De verloning: 
 
De aanvangswedde voor een A-functie bedraagt: 2.987,26 euro bruto per maand.   
 
Dit bedrag verhoogt naargelang de relevante ervaring die de kandidaat kan bewijzen.   
 
De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen. 
Prestaties geleverd in de privé-sector kunnen tot maximum 8 jaren worden gevalideerd op 
voorwaarde dat ze rechtstreeks dienstig zijn voor de functie.  Hiertoe dient een attest van de 
vorige werkgever(s) met omschrijving van de ervaring worden voorgelegd. 
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Uitgewerkte  salarisschalen: 
Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen.  De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 
100 %.  Het brutomaandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index 
(1,6406) en deling door 12.   
De berekening van het nettoloon is afhankelijk van de gezinssituatie.  Een beetje verder vindt 
u enkele uitgewerkte voorbeelden. 
 

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 

 

Enkele voorbeelden: 
Personeelslid is alleenstaande 

& heeft geen relevante werkervaring. 

contractueel A1a 

aantal dj 0 

jaarwedde à 100 % 21 850,00 

 alleenwonend 

index 1,6406 

maandwedde 2 987,26 

RSZ 13,07 % 390,43 

  

belastbaar 2 596,82 

BV 693,08 

Extra taks 25,00 

NETTO  1 878,74 
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Personeelslid is gehuwd/samenwonend 

& heeft 8 jaren relevante werkervaring. 

contractueel A1a 

aantal dj 8 

jaarwedde à 100 % 25 550,00 

  

index 1,6406 

maandwedde 3 493,11 

RSZ 13,07 % 456,55 

  

belastbaar 3 036,56 

BV 922,38 

Extra taks 30,00 

NETTO  2 084,18 

  

1 kind ten laste 2 118,18 
2 kinderen ten laste 2 177,18 
3 kinderen ten laste 2 332,18 

 
 
 
Extra legale voordelen: 
Personeelsleden van het Stadsbestuur van Hoogstraten bekomen volgende bijkomende 
voordelen: 
- maaltijdcheques met een waarde van 7,00 euro.   

vanaf 01 januari 2017 wordt dit 7,20 euro. 
- gratis hospitalisatievergoeding 
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT 
- fietsvergoeding: 0,22 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
 
Tevens is het Stadsbestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - 
Vlaanderen die bijzondere premies toekent (huwelijk, geboorte,…).  Via deze dienst kan je 
ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren. 
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3) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 
U kan zich kandidaat stellen door een motivatiebrief met curriculum Vitae en kopie van 
diploma en rijbewijs te versturen naar:  
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. 
 
U kan uw motivatiebrief ook afgeven op de personeelsdienst tijdens de openingsuren. 
 
Uiterste datum van indienen van de kandidaturen 13 november 2016. 
 
De selectieproeven (schriftelijk en mondeling) vinden plaats op 24 november 2016 vanaf 
9:00 uur.  Gelieve hiervoor een ganse dag vrij te houden. 
 

4) Bijkomende inlichtingen? 

 
Meer informatie of verduidelijkingen kan u vragen op de dienst personeel  
tijdens de openingsuren 
of telefonisch op het nummer 03/340 19 65  
of per mail personeel@hoogstraten.be 

mailto:personeel@hoogstraten.be

