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Identificatie van de functie 

Graadnaam: deskundige Dienst:  Interne Zaken 

Functienaam: informatiebeheerder  

Functiefamilie: Deskundig  Afdeling:  Communicatie 

 

Doel van de organisatie 

 

Doel van de dienst 

De dienst interne zaken heeft enerzijds het faciliteren van de werking van andere gemeentelijke 
diensten tot doel en anderzijds het vervullen van een reeks specifieke opdrachten die niet tot de 
individuele dienstverlening behoort.  

 

Doel van de functie 

De informatiebeheerder staat in voor de coördinatie van alle informatiestromen waarmee een 
gemeente wordt geconfronteerd. Dit heeft o.a. betrekking op de privacywetgeving, openbaarheid 
van bestuur, informatieveiligheid, interne en externe communicatie, intern gegevensbeheer, enz. 

 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Interne zaken 
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Kernresultaten 

1. beleidsvoorbereiding en –uitvoering 

Voorstellen formuleren voor de uitbouw van een hedendaags informatiebeheer rekening houdende 
met de budgettaire mogelijkheden van de gemeente. 

2. kernactiviteiten 

a. Informatieveiligheid 
a. Informatieveiligheidscel 
In overleg met de externe informatieveiligheidsconsulent en als lid van de informatieveilig-
heidscel coördineert de informatiebeheerder de opmaak, de permanente actualisering en de 
opvolging van het informatieveiligheidsbeleidsplan van de gemeente. Hij motiveert en stimuleert 
actief collega’s in het nastreven van informatieveiligheid. 

b. (Digtale) archivering 
De informatiebeheerder staat in voor het uittekenen van voor het gestructureerd bewaren van 
de archieven van de gemeente en dit zowel voor papieren als voor digitale documenten. Hij 
ondersteunt actief de verschillende gemeentelijke diensten in deze opdracht. 

b. Openbaarheid van bestuur 
In het kader van het decreet op openbaarheid van bestuur, kan elke burger een bestuur 
document ter inzage vragen, er uitleg over vragen en/of een kopie of afschrift opvragen. De 
informatiebeheerder is namens de gemeentesecretaris belast met de uitvoering van de 
bepalingen in het decreet op openbaarheid van bestuur in overeenstemming met de geldende 
delegaties. Daarnaast stelt de informatiebeheerder de nodige concrete acties voor om de actieve 
openbaarheid van het gemeentebestuur te verbeteren. 
 

c. Privacy 
De informatiebeheerder staat in voor de uitwerking en de opvolging van de nodige procedures 
om de privacy van de gebruikers van de gemeentelijke dienstverlening te garanderen. 

d. Interne communicatie 
Cfr. infra 

 
e. Externe communicatie 

Cfr. infra   
 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 

3. interne communicatie 

a.   Procesmanagement  



  Gemeente Boortmeerbeek 

FUNCTIEKAART 

CC Consult 9 november 2017 pagina 3 van 8 

De informatiebeheerder zorgt voor de opmaak en de coördinatie van het procesmanagement 
binnen de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt ‘proces’ en ‘procesmanagement’ als volgt 
omschreven: ‘Een proces bestaat uit een gestructureerde reeks van activiteiten (processtappen) 
om tot een dienstverlening of product te komen kaderend binnen de missie, de vooropgestelde 
doelen en objectieven van de organisatie. Procesmanagement houdt het beheer van het totaal 
van deze processen in binnen de hele organisatie om ze indien nodig bij te sturen, te 
herontwerpen en mogelijke verbeteringen aan te brengen en zodoende de hele organisatie beter 
te laten werken.’  
 

b. Coördinatie interne communicatie 
De informatiebeheerder coördineert de verschillende interne communicatiekanalen 
(nieuwsbrieven,  intranet, onthaal nieuwe medewerkers,…) en denkt actief na over de wijze deze 
kanalen moeten worden ingezet om een maximaal resultaat te bereiken.  

4. externe communicatie 

a. Coördinatie externe communicatie 
De informatiebeheerder coördineert de verschillende externe communicatiekanalen 
(nieuwsbrieven,  website, persberichten, sociale media, infoavonden, folders, onthaal nieuwe 
inwoners, bewonersbrieven, mediaschermen, …), zorgt voor het bewaken van de neutraliteit en 
objectiviteit van de overheidsinformatie en denkt actief na over de wijze deze kanalen moeten 
worden ingezet om een maximaal resultaat te bereiken.  

b. Klachtenmanagement 
De informatiebeheerder treedt op als klachtencoördinator. De klachtencoördinator registreert 
de klachten en voert het ontvankelijkheidsonderzoek. Indien ze ontvankelijk is, verwijst hij ze 
door naar de klachtenbehandelaar. De klachtencoördinator volgt deze procedure intern op en 
zorgt ervoor dat de klachten binnen de wettelijk bepaalde termijn behandeld zijn.  

c. Crisiscommunicatie 
Bij rampen (of rampoefeningen) treedt het monodisciplinair interventieplan in werking.  De 
informatiebeheerder is verantwoordelijk voor discipline 5 – informatie. Dit omvat de 
voorbereiding, de uitwerking en de coördinatie van alle activiteiten die met de 
informatieverstrekking bij een noodsituatie te maken hebben. Hiertoe maakt hij deel uit van het 
coördinatiecomité.  

 

5. personeel (indien van toepassing) 

 

6. wet- en regelgeving 

Zich voortdurend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving met 
betrekking tot de eigen verantwoordelijkheden en deze assimileren en implementeren binnen de 
organisatie. 

Doel: De entiteit voorzien van de nodige know-how voor het behandelen van dossiers. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 
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 instrueren van de medewerkers en het organiseren van sessies voor het op peil 
krijgen en houden van het benodigde kennisniveau 

 vertalen van wet- en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de eigen 
entiteit 

 de nodige vakkennis opdoen, studiedagen bijwonen en de opgedane kennis 
integreren in de werking van de entiteit 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

Technische Competenties 

 Niveau 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

Management en beleid Algemeen HRM-beleid    

 Communicatiemanagement    

 Financieel management    

 Strategische beleidsvoering    

PC-vaardigheden Tekstverwerking (Word)    

 Rekenbladen (Excel)    

 Presentaties (Powerpoint)    

 PIM (Personal Information Manager) (Outlook)    

 Software eigen aan de functie    

Werking en werkmiddelen Werking van de gemeentelijke organisatie    

 Werkmiddelen en werkmethodieken    

 Procedures en procesbeheer    

 Projectmatig werken    

Wetgeving- en regelgeving M.b.t. de organisatie    

 M.b.t. de functie    
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Gedragscompetenties 

 Niveau 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

Beheersmatige vaardigheden Plannen en organiseren    

 Voortgangscontrole    

Informatieverwerkend gedrag Analytisch denken    

 Visieontwikkeling    

 Organisatiebewustzijn    

Interactief gedrag Assertiviteit    

 Empathie (inlevingsvermogen)    

 Overtuigingskracht    

 Mondelinge communicatie    

 Schriftelijke communicatie    

 Netwerken    

 Teamwerk en samenwerking    

Leiderschap Delegeren    

 Leiding geven    

 Coaching    

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit    

 Kwaliteit en nauwgezetheid    

 Veranderingsbereidheid    

 Leerbereidheid    

 Stressbestendigheid    
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 Zelfvertrouwen    

Probleemoplossend gedrag Besluitvaardigheid    

 Creativiteit    

 Initiatief    

 Burgergerichtheid    

Waardegebonden gedrag Loyauteit    

 Integriteit    

 Resultaatgerichtheid    

 Diversiteit    
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Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   

 


