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FUNCTIE 

 

GRAADNAAM Projectleider 

FUNCTIENAAM Relatiebeheerder / Business Developer 

Business- en relatiebouwer 

FUNCTIONELE LOOPBAAN A1a – A2a - A3a 

CLUSTER Business en Samenwerking 

 

DOEL VAN DE ENTITEIT  

 
Je onderhoudt duurzame en productieve relaties met bestaande klanten (lokale besturen) en bouwt het 
netwerk met de besturen mee uit  door middel van netwerk- en kennisdelingsmomenten. Je faciliteert en 
ondersteunt de werking van de regionale samenwerkingsverbanden (Virtuele Centrumsteden). Daarnaast zoek 
je naar opportuniteiten voor VERA en besturen met het oog op groei van onze producten en diensten. 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE  

Je rapporteert aan de manager Business en Samenwerking. 

 

KERNRESULTATEN 

 

KERNRESULTAAT 1 -  RELATIEBEHEER EN ACCOUNTMANAGEMENT MET BESTUREN, LEVERANCIERS, 
KENNISINSTELLINGEN EN OVERHEDEN  
 
Uitbouwen en beheren van het ecosysteem van leveranciers, kennisinstellingen en (lokale) overheden en 
beheren van de samenwerking met hen. Beheren van de één-op-één-relatie met besturen. 
 
Dit behelst onder meer:  

• Ecosysteem rondom VERA mee uitbouwen: opbouwen, beheren en uitbreiden van een netwerk  
o Contacten leggen in functie van draagvlak op beleids-, management en IT-niveau via 

werkgroepen, adviescomités, stuurgroepen en individuele bezoeken.  
o VVSG, Excello.net, V-ICT-OR,… 

• Fungeren als een brugfunctie tussen besturen en overheden 

• Beheren en opvolgen van actuele programma’s en thema’s bij de overheid  

• Organisaties rond VERA samenbrengen 

• Bewaken dat er op tijd contact wordt gelegd met leveranciers 

• Online community vorming stimuleren 

• Kruisbestuiving tussen de besturen onderling organiseren 

• Een goed zicht hebben op ons bestaande aanbod 

• Mee opvolgen van de VCS-werking 
o Uitbouw van de Virtuele Centrumsteden (VCS) als steunpuntfunctie, zoeken naar nieuwe 

leden 
o Overlegmomenten, informatie, wisselwerking, kennisdeling mee faciliteren 
o Identificeren van thema's en mensen samenbrengen rond deze thema's 
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KERNRESULTAAT 2 – STAKEHOLDERMANAGEMENT  
 
Vanuit stakeholderanalyse de verschillende belanghebbenden (leveranciers, belanghebbenden, overheden,…) 
identificeren en de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen in goede banen leiden. 
 
Dit behelst onder meer:  

• Identificeren van de verschillende belanghebbenden van VERA 

• Uitvoeren van stakeholderanalyse (invloed en interesse) 

• Bepalen van de communicatiedoelen t.a.v. de verschillende stakeholders 

• Aansturen van de interacties met de belanghebbenden 

• Input geven vanuit stakeholderanalyse voor onze strategie en VCS-werking  

 
  

KERNRESULTAAT 3 – BUSINESS DEVELOPMENT 
 
Opportuniteiten voor VERA en besturen identificeren. Mee beheren en (input geven voor het) ontwikkelen 
van nieuwe diensten aan besturen: definiëren van een aanbod. 
 

Dit omhelst onder meer:  

• De behoeften en noden van de besturen detecteren en inventariseren 

• Bijhouden en spotten van trends en ontwikkelingen in bestaande en potentieel nieuwe diensten 

• Ontwikkelen van business voor onze nieuwe diensten 

• Detecteren van subsidiekanalen, behoeften en noden 
  

 
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 m.b.t. je verantwoordelijkheidsdomein geregistreerd en gedocumenteerd 
wordt   

   
   
Deze lijst is niet limitatief   

 

COMPETENTIES 

 

COMPETENTIES VERWACHTE NIVEAU 

Organisatie-gebonden competenties (voor elke medewerker) 

Klantgerichtheid 3 
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Betrouwbaarheid 2 

Organisatiebetrokkenheid 2 

Doelmatigheid 2 

Graad-gebonden competenties 

Indruk maken 3 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 3 

Overtuigingskracht 2 

Luisteren 2 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 2 

Functie-gebonden competenties 

Samenwerken 2 

Netwerken 3 

Organisatiesensitiviteit 2 

 

Deze competenties worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. De organisatie-gebonden 

competenties zijn van toepassing op alle medewerkers van de organisatie en staan voor de waarden die we als 

VERA uitdragen. De graad-gebonden competenties zijn van toepassing op alle medewerkers die dezelfde graad 

bekleden. De functie-gebonden 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 = 3 -Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening 
aan klanten te optimaliseren  

• Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd  

• Onderzoekt gericht (via systematisch onderzoek) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten 
(tevredenheidenquêtes, mondelinge enquêtes…)  

• Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren  

• Onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten  

• Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk  

• Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening 
houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, allochtonen …)  

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 = 2 - Brengt sociale en ethische normen in de praktijk  

• Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)  

• Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen  

• Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een 
soortgelijke houding aan.  

• Kan schatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid  

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken  
ORGANISATIEBETROKKENHEID  
= Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen  
Verwachte niveau = 2 - Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie  

• Overweegt in de eigen acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de organisatie  
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• Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf andere doelen 
voorrang kunnen geven  

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

• Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen  

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

DOELMATIGHEID  
= Het effectief en efficiënt bereiken van de doelstellingen  
Verwachte niveau = 2 -  Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen  

• Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar resultaat, deadline 
bepalen)  

• Geeft aan de hand van concrete acties aan hoe de doelen bereikt zullen worden (wie, wat, wanneer)  

• Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling  

• Neemt actie om bij te sturen als de doelstellingen in het gedrang komen  

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

GRAADGEBONDEN COMPETENTIES  
INDRUK MAKEN  
= In verschillende situaties en contacten een geloofwaardige eerste indruk maken en handhaven   
Verwachte niveau = 3 - Laat in situaties van grotere visibiliteit een geloofwaardige indruk na door zijn eigen 
optreden  

• Gebruikt in uiteenlopende contexten en situaties waar visibiliteit een belangrijke factor is de juiste stijl 
en omgangsvormen  

• Houdt bij het aangaan van open discussies en dialogen aandacht voor de gevoeligheden en 
omstandigheden die eigen zijn aan de ruimere context waarin hij zich samen met anderen bevindt (bv. 
discretie, respect … )  

• Weet op een positieve wijze de aandacht op zich te vestigen als dat noodzakelijk is  

• Geeft ook in kritieke situaties zowel verbaal als non-verbaal blijk van een rustig en zelfverzekerd 
optreden  

• Heeft aandacht voor de subtiele boodschappen van anderen en speelt daar op een correcte wijze op in   

MONDELINGE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID  
= Je uitdrukken zodat het publiek tot wie je je richt jou begrijpt.  
Verwachte niveau = 3 – Communiceert vlot met verschillende doelgroepen  

• Bouwt zijn betoog op een gericht gestructureerde wijze op  

• Gebruikt herkenbare voorbeelden en vergelijkingen om voorstellen en boodschappen meer kracht bij te 
zetten  

• Past zijn woordenschat en spreektempo aan de doelgroep aan  

• Stemt zijn communicatiestijl af op de specifieke relatie met de doelgroep (bv. formeel, informeel, meer 
of minder interactief)  

• Communiceert selectief vanuit zijn inzicht in en inschatting van de situatie, om zo sneller zijn doel te 
bereiken  

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  

• 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 scherp onder woorden  

• Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren  

LUISTEREN  
= Actief luisteren door (non-)verbale boodschappen op te nemen en te begrijpen en door bij onduidelijkheden 
door te vragen.  
Verwachte niveau = 2 - Is luistervaardig: zorgt ervoor dat de boodschap volledig werd gegeven en begrepen  

• Schept een situatie die uitnodigt tot een gesprek (bv. stiltes laten)  

• Geeft tussendoor een correcte samenvatting van wat gezegd is  

• Vraagt opheldering, een reden of oorzaak als hij niet begrijpt wat de andere zegt  
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• Vraagt door bij boodschappen die onafgewerkt lijken (bv. halve zinnen, aarzelingen)  

• Reageert (verbaal) op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner  

SCHRIFTELIJKE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID  
= Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep  
Verwachte niveau = 2 – Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de 
situatie of het publiek  

• Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn  

• Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de inhoud en vorm zijn 
op elkaar afgestemd)  

• Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief …)  

• Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft 'leesbare' teksten …)  

• Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de behoeften en beperkingen van de verschillende 
doelgroepen  

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 = 2 – Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen  

• Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren  

• Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te 
wisselen  

• Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen  

• Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben  

• Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de verscheidenheid van 
mensen  

• Geeft opbouwende kritiek en feedback  

• Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden  
 

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    

ORGANISATIESENSITIVITEIT  
= Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van 
de organisatie  
Verwachte niveau = 2 - Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties aan (de belangen van) andere entiteiten  

• Maakt gebruik van expertise in andere entiteiten  

• Schakelt een andere entiteit in bij het oplossen van problemen  

• Zorgt ervoor dat hij weet wie de belanghebbenden zijn en dat hij beslissingen en ontwikkelingen 
zorgvuldig communiceert aan hen  

• Creëert een draagvlak voor voorstellen door informatie te verschaffen  

• Betrekt andere entiteiten binnen de organisatie bij overleg en besluitvorming  


