
 

 

FUNCTIE 

 

FUNCTIENAAM Manager  

FUNCTIONELE LOOPBAAN A4a-A4b 

  

PLAATS IN DE ORGANISATIE  

Rapporteert aan de algemeen directeur en is lid van het Managementteam (MAT) van VERA. Hij/zij stuurt 

coördinatoren aan die verantwoordelijk zijn voor de operationele werking van hun eigen domein. 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE  

Als manager vorm je de brug tussen de strategische werking (Directie) en operationele werking (coördinatoren 

& medewerkers). Je denkt mee over de strategische en tactische doelstellingen en vertaalt deze in operationele 

doelen. Je bent verantwoordelijk voor de jouw toegewezen cluster en coacht de coördinatoren en medewerkers 

in persoonlijke ontwikkeling en bij het behalen van de doelstellingen. 

KERNRESULTATEN 

KERNRESULTAAT 1 - MEE INSTAAN VOOR HET ALGEMEEN BELEID EN DE DOELSTELLINGEN VAN DE 

ORGANISATIE 

DIT BEHELST ONDER MEER:   

• De missie, belangen en de opdracht van VERA uitdragen op een consequente wijze en voorstellen 

doen ter verbetering van interne processen 

• Actief participeren aan het MAT en instaan voor een goede informatiedoorstroming van en 

naar de eigen medewerkers/team 

• Samen met de directie een beleid en toekomstvisie ontwikkelen en deze vertalen naar de 

eigen medewerkers/team 

• Ontwikkelen van de dienstverlening voor het jouw toegewezen  verantwoordelijkheidsdomein 

• Beleidsbeslissingen opvolgen in de vormgeving naar de dagelijkse realiteit en bijsturen 

indien nodig 

• Visie ontwikkelen op het eigen beleidsdomein en binnen de bevoegdheidsmogelijkheden 

beslissingen nemen over beleidsopties  

• Teamoverschrijdende samenwerking stimuleren en medewerkers enthousiasmeren tot een 

positieve bijdrage in deze projecten  

 



 

KERNRESULTAAT 2 – PEOPLE MANAGEMENT 

DIT BEHELST ONDER MEER:  

• Samen met de andere managers vorm geven aan een modern people  management en 

handelen in lijn met het algemene HR-beleid van de organisatie 

• Coördinatoren en medewerkers coachen, ondersteunen en enthousiasmeren bij het 

behalen van goede resultaten en het ontwikkelen van hun competenties  

• Samen met de directie personeelsbehoeften detecteren en in functie hiervan een voorstel 

voor personeelsbehoeftenplan opmaken van het team  

• Een open feedbackcultuur stimuleren met aandacht voor inspraak en waardering van de 

medewerkers. 

• Een positieve en productieve omgeving en werkorganis atie creëren die ruimte geeft aan 

medewerkers om goed te functioneren en te groeien.  

 

KERNRESULTAAT 3 - ORGANISEREN EN AANSTUREN VAN DE TOEGEWEZEN CLUSTER 

DIT OMHELST ONDER MEER:  

• Het opnemen van de rol van eerstelijnsaanspreekpunt v oor de coördinatoren in je cluster 

• Het resultaatsgericht coachen en (bege)leiden van coördinatoren en medewerkers 

• Opvolgen, plannen, organiseren en coördineren van de toegewezen cluster  

• Butgetopvolging 

• Behalen van de doelstellingen voor je cluster: zowel inhoudelijke als financiële 

• Een high-level rapportering naar het MAT en de directie  

 

KERNRESULTAAT 4 – WAARBORGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING 

DIT BEHELST ONDER MEER: 

• Volgen van nieuwe ontwikkelingen en op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en 

technieken die relevant zijn voor je functie 

• Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten die passen bij je vakgebied 

• De voortdurende verbetering van de kwaliteit opvolgen door te zorgen dat procedures en 

processen uitgeschreven en up-to-date zijn, conform afspraken, richtlijnen en regelgeving en 

te waken over het respecteren ervan 

• Actief meewerken aan een veiligheidscultuur binnen de organisatie die past bij een IT-omgeving en 

onze dienstverlening 

• Een actieve bijdrage leveren aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere 

professionalisering en verhoging van de kwaliteit in de organisatie en bij de besturen 



 

• Gebruik van de VERA-architectuur – continue kwaliteitszorg 

• Verantwoordelijk dat kennis mbt je verantwoordelijkheidsdomein geregistreerd en 

gedocumenteerd wordt 

 

BIJKOMEND KERNRESULTAAT VOOR DE MANAGER DIE FUNGEERT ALS WAARNEMEND 

DIRECTEUR VAN DE ORGANISATIE 

Dit behelst onder meer: 

• Vervangen van de algemeen directeur bij diens afwezigheid  

• Lid zijn van het directiecomité 

• Mee op de hoogte zijn van strategische dossiers en projecten  

• Mee vormgeven en bewaken van het VERA DNA (o.a. de organisatiecultuur, de waarden)  

• Het opnemen van de rol van 2de evaluator  

 
 

Deze lijst is niet limitatief 

 

COMPETENTIES 

 

COMPETENTIES VERWACHTE NIVEAU 

Organisatie-gebonden competenties 

Klantgerichtheid 4 

Betrouwbaarheid 3 

Organisatiebetrokkenheid 3 

Doelmatigheid 3 

Graad-gebonden competenties 

Conceptueel denken / Visie 3 

Resultaat- en ontwikkelingsgericht coachen 3 

Flexibel gedrag 3 

Overtuigingskracht 2 



 

Organiseren 3 

Samenwerken 3 

Functie-gebonden competenties 

Netwerken 3 

Richting geven 2 

Deze competenties worden verder toegelicht in de volgende paragrafen.  

De organisatiegebonden competenties zijn van toepassing op alle medewerkers van de organisatie en staan 

voor de waarden die we als VERA uitdragen.  

De graadgebonden competenties zijn van toepassing op alle medewerkers die dezelfde graad bekleden.  

De functiegebonden competenties zijn specifiek voor elke functie bepaald. 

  



 

ORGANISATIEGEBONDEN COMPETENTIES  

KLANTGERICHTHEID 

= met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van de klanten onderkennen en 

er gepast op reageren 

Verwacht niveau = 4 -Onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de organisatie aan klanten te 

optimaliseren 

• Legt voor de eigen entiteit meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en 

klantentevredenheid  

• Past binnen de entiteit de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan toekomstige 

behoeften en verwachtingen van klanten te beantwoorden  

• Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen  

• Voorziet voor de eigen entiteit in een systematische enquête rond klantentevredenheid (procedures)  

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

verbeteren 

BETROUWBAARHEID 

= Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en 

transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg …) Afspraken 

nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Verwacht niveau = 3 – Schept de randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk gebracht kan 

worden. 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan 

met diversiteit. 

• Zorgt voor een transparante structuur (inrichting) van de entiteit 

• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag 

(bijvoorbeeld: brengt het onderwerp regelmatig en systematisch ter sprake) 

• Spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd 

enz  

 

ORGANISATIEBETROKKENHEID  

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

Verwachte niveau = 3 - Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen, de opdracht en de handelwijze 

van de organisatie, bv: 

• Onderkent de belangen van de organisatie en handelt zelf conform die belangen 

• Legt uit hoe hij tot belangrijke beslissingen is gekomen 

• Verdedigt de keuzes van de entiteit of organisatie bij collega’s, eigen medewerkers en derden 

• Identificeert zich bij eigen medewerkers en buitenstaanders met de standpunten of beslissingen van de 

eigen organisatie 

DOELMATIGHEID 

= Het effectief en efficiënt bereiken van de doelstellingen 



 

Verwachte niveau = 3 – Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te 

bereiken, bv: 

• Legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen 

• Gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om die doelen te bereiken, weegt opties tegen elkaar 

af 

• Mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega’s) moet overtuigen 

• Stuurt op regelmatige basis het proces bij, met het oog op het behalen van de doelstellingen 

• Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven als hij met hindernissen en tegenslagen te maken krijgt 

• Zoekt spontaan alternatieven als een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid 

 

GRAADGEBONDEN COMPETENTIES  

CONCEPTUEEL DENKEN / VISIE  

= De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een 

afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

Verwachte niveau = 3 - Brengt een eigen beleid naar voren dat de eigen dienst op lange termijn beïnvloedt, bv: 

• Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst om de eigen dienst hierop voor te 

bereiden 

• Brengt eigen beleidsopportuniteiten naar voren 

• Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

• Houdt vast aan de langetermijnvisie, ongeacht de dagelijkse gebeurtenissen 

• Brengt een eigen beleid naar voren dat gebaseerd is op een duidelijke visie en op de missie en 

doelstellingen van de organisatie  

RESULTAATS- EN ONTWIKKELINGSGERICHT COACHEN  

= Medewerkers ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in hun functie door hen te 

helpen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen 

Verwachte niveau = 3 – Besteedt aandacht aan de lange-termijn-ontplooiing van de medewerkers, bv: 

• Creëert een omgeving die de medewerkers inspireert om zich te ontwikkelen 

• Verwijdert (organisatorische) obstakels die de medewerkers verhinderen zich te ontwikkelen 

• Stimuleert medewerkers om aandacht te hebben voor hun loopbaanontwikkeling en biedt daarbij de 

nodige ondersteuning 

• Fungeert als rolmodel voor het nemen van verantwoordelijkheid voor leren binnen de organisatie 

• Faciliteert kennisoverdracht binnen een team of groep 

• Stimuleert een open feedbackcultuur waar medewerkers in een “veilige” omgeving kunnen leren. 

FLEXIBEL GEDRAG 

= De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende situaties of ten 

aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 

Verwachte niveau = 3 - Blijft soepel én doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan 

veranderingen, bv 

• Blijft doelgericht functioneren in situaties waar de eigen kennis en ervaring ontoereikend zijn 

• Blijft rustig en doelgericht functioneren in situaties waar meerdere variabelen plots veranderen 

• Anticipeert: schat de mogelijke hindernissen vooraf in 

• Ontwikkelt meerdere strategieën: bekijkt voorafgaandelijk meerdere wegen om het doel te bereiken en 

heeft alternatieven voorhanden 

• Weet de impact van de wijziging van één variabele op de andere aspecten snel en correct in te schatten 



 

OVERTUIGINGSKRACHT 

= Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, 

door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en 

door gepaste strategieën uit te bouwen.. 

Verwachte niveau = 2 - Overtuigt door inhoud én aanpak, bv: 

• Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand 

• Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen 

• Enthousiasmeert anderen als hij zijn eigen voorstellen en ideeën verdedigt 

• Brengt zijn argumenten duidelijk onder woorden 

• Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren 

ORGANISEREN 

= De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te 

bereiken conform de planning. 

Verwachte niveau = 3 - Legt acties en werkwijzen vast in procedures, bv: 

• Bepaalt de procedures en werkmethodes die zullen worden gevolgd om de doelen te bereiken 

• Ontwikkelt systemen en methodes om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden 

• Voorziet in systemen voor of momenten van afstemming van taken tussen de verschillende betrokken 

partijen 

• Stemt de werkaanpak van de eigen organisatie af op de werkaanpak of verwachtingen van andere 

betrokken partijen 

SAMENWERKEN 

= Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van 

een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk van belang is voor de eigen dienst of het 

persoonlijk functioneren. 

Verwachte niveau = 3 – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten, bv: 

• Creëert structuren om de samenwerking met andere diensten/entiteiten te verbeteren 

• Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere diensten/ entiteiten te 

verstevigen 

• Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de eigen dienst en daarbuiten en spreekt anderen 

daarop aan 

• Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties die de eigen dienst overstijgen 

• Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die 

de eigen dienst overstijgen 

• Werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met de andere diensten 

  



 

FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES  

NETWERKEN 

= Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of 

dienst om dan doelgericht en bewust gebruik te maken van deze contacten om informatie, steun en 

medewerking te verkrijgen. 

Verwachte niveau = 3 -  Bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de 

eigen entiteit (allianties, coalities …), bv: 

• Kan zijn netwerk inschakelen om de eigen werkzaamheden te ondersteunen (informatie verzamelen …) 

• Betrekt anderen bij de eigen professionele netwerken en stimuleert hen die uit te bouwen 

• Schakelt anderen in om een breder draagvlak te creëren waardoor de dienst / organisatie haar 

doelstellingen beter kan waarmaken 

• Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk 

• Is integer, samenwerkend en niet-manipulatief ingesteld bij het inschakelen van zijn netwerk   

RICHTING GEVEN 

= Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op 

een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband 

Verwachte niveau = 2 – Geeft richting op het niveau van processen en structuren, bv: 

• Schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden 

• Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op de 

gezamenlijk te behalen doelstelling 

• Bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers (zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke 

en hun individuele doelen te behalen) 

• Voorziet in mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en stimuleert het gebruik 

daarvan 

• Heeft oog voor processen die remmend of faciliterend kunnen inspelen op aspecten zoals diversiteit, 

genderneutraliteit 

• Stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking of de kwaliteit van de 

dienstverlening te verhogen 

• Voorziet in de organisatorische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van medewerkers 

 

 

 


