
 

 

 

Infobrochure vacature: 

Diensthoofd Patrimonium 

 
Directie Financiën 
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Informatie over Zorgbedrijf Roeselare 
& deze vacature 

  
 

 
Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en 
verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf Roeselare. Met de oprichting van het Zorgbedrijf Roeselare sloegen 
Stad- en OCMW Roeselare de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle publieke zorgverlening te blijven 
aanbieden. In het Zorgbedrijf zijn alle zorgdiensten van het voormalige OCMW en de Stad samengebracht in 
een nieuwe structuur. Met Zorgbedrijf Roeselare ontstond zo een nieuwe grote organisatie binnen onze stad 
met ongeveer 800 medewerkers. 
 
Zorgbedrijf Roeselare bestaat o.a. uit: 

• 4 woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en De Zilverberg) 
• 4 lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde, De Waterdam, De Zilverberg) 
• Verschillende Thuiszorgdiensten (thuisverpleging, maaltijden aan huis, klusjes- en poetsdienst,…) 
• Therapeutische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen (Therapeutisch Zorgpunt N) 
• Voorschoolse en naschoolse kinderopvanginitiatieven KIDZ (KIDZ Roeselare, KIDZ Beveren, 

KIDZ Rumbeke en KIDZ Onthaalouders) 
• Ondersteunende diensten zoals HR, Financiën, Patrimonium, Facility, ICT… 

 
Voor onze dienst Patrimonium zijn we op zoek naar een diensthoofd. 
 
Als diensthoofd Patrimonium ben je verantwoordelijk voor het voeren van preventief en curatief onderhoud 
evenals het beheer van de toegewezen gebouwen. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van projecten.  
 
Je stuurt daarbij een team van 5 mensen aan: 1 gebouwenbeheerder, 1 administratief medewerker, 2 technisch 
medewerkers en 1 polyvalent medewerker. 
Verder sta je in voor de coördinatie van de 5 technisch medewerkers van de woonzorgcentra bij overkoepelende 
projecten evenals voor de coördinatie van de medewerkers en taken van de klusjesdienst.  
 
We zoeken iemand met voldoende technische kennis die toch mensgericht ingesteld is.  
Je hebt bovendien al wat relevante werkervaring (minimum 2 jaar) opgebouwd. 
 
Als diensthoofd Patrimonium rapporteer je aan de financieel directeur.  
 
 

Missie & waarden 
 

 
MISSIE 
Onze bestaansreden 
 

We bieden kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan, met mogelijkheden 
voor elke klant om zich in iedere fase van zijn leven te ontplooien en met 
extra aandacht voor kwetsbare personen. 
 

WAARDEN 
Wat we verwachten van  
Werknemers 

Samenwerking 
Professionaliteit 
Integriteit 
Klantgerichtheid 
Engagement 
 

 
Wil je meer weten over onze visie? Surf dan naar https://www.zbroeselare.be/ons-zorgbedrijf-roeselare/missie-
visie-waarden-zorgbedrijf   

https://www.zbroeselare.be/ons-zorgbedrijf-roeselare/missie-visie-waarden-zorgbedrijf
https://www.zbroeselare.be/ons-zorgbedrijf-roeselare/missie-visie-waarden-zorgbedrijf
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Functieprofiel 
 

 
 

I.  I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S  

 

 
Functiebenaming  
 

diensthoofd Patrimonium 

Weddeschaal A1a-A2a-A3a 

 
Graad diensthoofd 
 
Directie - dep - dienst  directie Financiën – dienst Patrimonium 
 
Functiefamilie 
 

staf leidinggevend 

 
 

 

I I .   D O E L  V A N  D E  F U N C T I E  
 

 
Coördineren van de medewerkers en de taken van de klusjesdienst, de dienst Patrimonium m.b.t. 
het voeren van het preventief en curatief onderhoud, het beheer van toegewezen gebouwen en 
het leiden van bouwtechnische projecten opdat de klant en de diensten van Zorgbedrijf Roeselare 
optimaal technisch ondersteund zijn. 
  

 
 

 

I I I .   P L A A T S  I N  D E  O R G A N I S A T I E  
 

 
Rapporteert aan: financieel directeur 

Geeft leiding aan: 
gebouwenbeheerder(s), technisch medewerker(s), polyvalente 
medewerker(s), administratief medewerker(s) 

. 
 

I V . R E S U L T A A T S G E B I E D E N  
 

1. Bepalen en implementeren van een operationeel en financieel beleid binnen de dienst 

Patrimonium in nauwe samenwerking met de directe leidinggevende opdat Zorgbedrijf 

Roeselare kan inspelen op de noden van haar doelgroep en zo een toonaangevende 

positie aanhoudt in de technische dienstverlening. 

 
Dit omvat onder meer de volgende taken: 

- Zorgen voor een duidelijk omschreven visie en doelstellingen die door alle betrokkenen 
gedragen wordt. 

- Ontwikkelen van strategieën om de doelstellingen te realiseren, rekening houdend met de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

- Deelnemen aan strategisch overleg en samenwerking met beleidsverantwoordelijken voor 
onderwerpen die te maken hebben met de dienst. 
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- Voortgangs- en beleidsgericht rapporteren aan de beleidsorganen, bepalen van ken- en 
stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria. 

- Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen van het gevoerde beleid van de dienst  
met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking. 

- Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, acties… 
- … 

 
2. Coördineren van de praktische werkorganisatie van de dienst Patrimonium, de Technische 

Ploeg en de klusjesdienst om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Afspraken maken met interne of externe klanten met betrekking tot de gewenste 
dienstverlening en waken over de afgesproken hersteltermijnen. 

- Opzetten van een preventief- en curatief gebouwenonderhoud op basis van 
conditiemetingen. 

- Opstellen en opvolgen van de planning, taakverdeling en prioriteiten voor technische en 
logistieke opdrachten.  

- Oordelen over interne of externe uitvoering van de technische en logistieke opdrachten. 
- Delegeren van complexere technische opdrachten naar de gebouwenbeheerders. 
- Geven van duidelijke werkinstructies aan de technisch medewerkers. 
- Beantwoorden van vragen betreffende de uit te voeren taken. 
- Oplossen van problemen/vragen, adviseren en ondersteunen bij moeilijke dossiers of 

opdrachten. 
- Opvolgen van de voortgang en de kwaliteit van de taakuitvoering op het werkterrein. 
- Behandelen van klachten en opvolging. 
- Opnemen van eindverantwoordelijkheid over de organisatie van het technisch magazijn. 
- Coachen van de gebouwenbeheerders bij het opbouwen van een gestructureerde technische 

documentatie (patrimoniuminventaris, grondplannen, HVAC-schema’s, elektrische 
installaties, netwerken, telefonie, technieken…) zodat een goede kennisoverdracht en 
opvolging gewaarborgd is. 

- Optimaal benutten van de technische expertise en werkmiddelen in de organisatie. 
- Opzetten van gestructureerde rondgangen en controles ter plaatse. 
- Opvolgen van onderhoudscontracten. 
- Opvolgen van de helpdesk opdat vragen van gebruikers correct opgevolgd worden. 
- … 

 

3. Leveren van specialistische en generalistische kennis en advies door het afhandelen van 
complexe dossiers betreft gebouwenbeheer om bredere projecten optimaal te kunnen 
realiseren. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering en proactief inwinnen van informatie 

noodzakelijk voor de afhandeling (ook buiten het vakgebied). 

- Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier. 

- Adviseren over het dossier 

- Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen (mondeling of schriftelijk, bv. 
MAT- of raadsdossiers). 

- Controleren van afgewerkte dossiers 
- …  

 
4. Instaan voor personeelsbeleid-gerelateerde taken om er voor te zorgen dat er een 

continue en efficiënte werking van de dienst is en de prestaties van de medewerkers te 

bewerkstelligen. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Coachen en bijsturen van medewerkers. 
- Informatiebeheer (personeelsdossier, verlof, afwezigheden…). 
- Opmaken en bijsturen van de personeelsplanning. 
- Voeren van selectiegesprekken, evaluatie- en functioneringsgesprekken, opleidingsnoden 

detecteren en stimuleren om opleidingen te volgen. 
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- Rapporteren aan verantwoordelijken m.b.t. personeelsdossiers. 
- Toezien op arbeidsveilige werkomstandigheden. 
- … 
 

5. Realiseren van een optimale informatiedoorstroming en communicatie zodat de 

leidinggevende en medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Organiseren en leiden van een werkoverleg of een overleg naar aanleiding van een specifiek 
project of evenement. 

- Ervoor zorgen dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om 
zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren. 

- Actief participeren in teamoverleg middenkader o.m. voeden en voorbereiden van agenda, 
opvolgen en uitvoeren van beslissingen… 

- Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de werking van de (sub)dienst, de 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten… 

- Verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora (bv. werkoverleg 
en diensthoofdenoverleg). 

- Afstemmen van de planning van de eigen dienst met de andere diensten en de prioriteiten 
die worden gesteld door de hiërarchische oversten. 

- Onderhouden van goede contacten met aannemers en leveranciers. 
- Stimuleren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen (technisch medewerkers van 

de Technische Ploeg, binnen de woonzorgcentra, binnen de klusjesdienst en de dienst 
Patrimonium).  

- … 
 

6. Instaan voor de budgetopmaak, -opvolging en –evaluatie opdat de beschikbare middelen 

efficiënt aangewend worden. 

 
Dit omvat onder meer de volgende taken: 

- Opmaken en opvolgen van het budget om de werking in optimale omstandigheden te laten 
verlopen. 

- Controleren dat de opbrengsten en kosten verlopen volgens het opgemaakte budget. 
- Bewaken van de formatie en het personeelsbudget voor de entiteit. 
- Advies verlenen om te komen tot een gefundeerd, samenhangend budgetvoorstel. 
- Goedkeuren van bestelbonnen en facturen binnen de bevoegdheid. 
- Opvolgen van prijsaanvragen in nauwe samenwerking met de dienst Aankopen, Economaat 

en Overheidsopdrachten. 
- Transparant beheer van de opdrachten en werkbonnen in het service management 

programma; opvolgen van de bestelcyclus en het beschikbaar budget. 
- … 
 

7. Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties om de 

dienstverlening en/of de werking te optimaliseren en de interne expertise verder uit te 

bouwen. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

- Onderhouden van goede contacten met collegae van andere organisatie; formeel 
(samenwerkingsverbanden) of informeel (uitwisseling van ervaring, advies…). 

- Onderhouden van contacten (zelf of via de medewerkers) met externe experten (architecten, 
projectontwikkelaars, studiebureaus, consultants…). 

- Deelnemen aan symposia, werkgroepen, congressen… 
- Delen van kennis en expertise. 
- Fungeren als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, 

particuliere instellingen of organisaties. 
- Actief op zoek gaan naar en begeleiden van interne/externe partners bij uitvoering. 
- … 
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V.  C O M P E T E N T I E P R O F I E L  

 

GEDRAGSCOMPETENTIES 

Waardegebonden competenties: 

Samenwerking  
Niveau III: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen 

of projectgroepen. 

Professionaliteit  
Niveau III: Gedraagt zich als een vertegenwoordiger van de organisatie en 

werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. 

Integriteit  
Niveau III: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de 

praktijk gebracht kan worden. 

Engagement  
Niveau III: Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en voelt zich 

verantwoordelijk om nieuwe projecten te dragen. 

Klantgerichtheid  
Niveau III: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties 

om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. 

Functie-specifieke competenties: 

Overtuigingskracht 
 

Niveau II: Overtuigt door inhoud én aanpak. 

Probleemanalyse 
(analytisch denken) 
 

Niveau III: Maakt eenvoudige analyses van complexe dossier. 

Visie (conceptueel 
denken) 
 

Niveau II: Betrekt bredere (maatschappelijke, technische …) factoren bij 
zijn aanpak. 

Resultaatgerichtheid 
 

Niveau II: Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet 
zich ten volle in om die te bereiken. 

Organiseren 
 

Niveau III: Legt acties en werkwijzen vast in procedures. 

Richting geven 
 

Niveau II: Geeft richting op het niveau van processen en structuren. 

Ontwikkelen van 
medewerkers 
(resultaatsgericht 
coachen) 

Niveau II: Coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste 
gedragsvaardigheden; fungeert als coach of mentor 

 

 

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

Niveau + omschrijving indien nodig 

Werking en werkmiddelen: 

Werking van de organisatie 2 

Werkmiddelen en -methodieken 
2: technische kennis van onderhoudsmethodieken, (bouw-) 
technieken, tuinonderhoud, technisch planlezen, veiligheid, 
product- en materiaalkennis, werfopvolging,… 

Procedures en procesbeheer 2 

Projectmatig werken 3: bouwtechnische projecten opvolgen 

Wetgeving en regelgeving: 

M.b.t. de organisatie 1:  
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M.b.t. de functie 
2: kennis openbare aanbestedingen, overheidsopdrachten, 
beleids- en beheercyclus,… 

Computer-vaardigheden: 

Algemene computervaardigheden 2 

Tekstverwerking 2 

Rekenbladen 2 

Presentaties 2 

Mailtoepassingen 2 

Software eigen aan de functie 
2: helpdesksysteem, patrimoniumbeheerssysteem, 2D-
tekenpakket, service management programma, 
bestelprogramma,… 

Databanken 1  

Management: 

Strategisch management 1 

HR management 1 

Financieel management 1 

Andere managementvaardigheden 2: maintenance management 

 
Niveaus: 

1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 
2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor 

het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 
3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen 

ontwikkelen. 

 

 

 

Meer info over de functie bij: 
 
Muriel Vandermeeren, financieel directeur 
 0486 75 10 28 
 muriel.vandermeeren@zbroeselare.be 

 

 

 

  

mailto:muriel.vandermeeren@zbroeselare.be
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Toelatingsvoorwaarden 
 
 
 

Ervaringsvoorwaarde  Je hebt minimum twee jaar relevante werkervaring. 

Diplomavoorwaarde  Geen specifieke diplomavereisten maar een masterniveau met technische 

affiniteit is een meerwaarde. 

 

Aanbod 
 

Soort overeenkomst  Een voltijdse contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (een 

voltijdse tewerkstelling behelst 38 uren per week) 

Verloning  Marktconforme verloning inclusief bedrijfswagen 

Meerekenbare 

anciënniteit 

 Alle relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor de 

berekening van de anciënniteit  

Extralegale voordelen:   Maaltijdcheques: €5/gewerkte dag 

 Personeelsrestaurant 

 Gratis openbaar vervoer en fietspremie 

 Hospitalisatieverzekering 

 Personeelsvoordelen (o.a. voordelige pretparktickets, voordelenplatform 

Benefits@work, …) 

Verlofstelsel  26 dagen + 11 wettelijke feestdagen 

 Eventueel aangevuld met bijkomende dienstvrijstelling (+5 dagen vanaf de 

leeftijd van 52 jaar tot +20 dagen aan de leeftijd van 58 jaar) 

ICT-middelen Een ruim persoonlijk budget vrij te besteden aan ICT-middelen. 

Werfreserve/pool  Werfreserve van 1 jaar 
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Selectieprogramma  
 

 

Stap 1. Online solliciteren via www.zbroeselare.be/patrimonium 

Solliciteren kan uiterlijk tem 1 oktober 2019 via bovenstaande link. Load je motivatiebrief + CV up en 
beantwoord volgende vragen:  

- Welke ervaring/troeven (zowel technisch al organisatorisch) acht je relevant voor de functie en 

waarom? 

- Beschrijf je ervaring met leidinggeven en het coachen van anderen. 

- Beschrijf je ervaring/affiniteit met het coördineren van een technische dienst. 

- Geef een opsomming van de gerealiseerde bouwtechnische en/of onderhoudsprojecten 

(schets de grootorde). 

 
Tip: Bereid het antwoord op deze vragen best vooraf voor zodat je deze in je online sollicitatie kan 
kopiëren.  

 

Stap 2. Schriftelijk en technisch gedeelte 
 

De weerhouden kandidaten uit de cv-screening worden uitgenodigd op de volgende ronde.  
Het schriftelijk gedeelte bestaat uit redeneertesten en een case waarbij je technische kennis afgetoetst 
wordt.  
Om door te gaan naar het volgende selectie-onderdeel dien je minimum 60% te behalen. 

 

Stap 3. Selectie-interview 
 
De geslaagde kandidaten uit de vorige ronde worden uitgenodigd voor het selectie-interview. 
In het selectie-interview worden voornamelijk de gedragsgerichte competenties en motivatie afgetoetst. 
Om door te gaan naar het volgende selectie-onderdeel dien je minimum 60% te behalen. 

 
Stap 4. Assessmentcenter (AC) 
 

De proeven voorafgaand aan het AC leiden tot een rangschikking van voorlopig geslaagde kandidaten. 
Enkel de kandidaten die ook met gunstig resultaat een AC doorlopen zijn definitief geslaagd en worden 
opgenomen in de eindrangschikking. 
 
Het AC is eliminerend: je moet de score “(zeer) geschikt” behalen om als geslaagd te worden beschouwd 
in de volledige selectieprocedure en in de eindrangschikking te worden opgenomen. Het bekomen van 
een eindbeoordeling “niet geschikt” betekent dat je niet geslaagd bent voor het geheel van de 
selectieprocedure. 
 
Niet alle kandidaten van de voorlopige rangschikking gaan door naar het AC. In eerste instantie gaan 
enkel de best gerangschikte(n), met een maximum van drie kandidaten, door.   

 
Geslaagde kandidaten (tot en met stap 3) die niet weerhouden worden om deel te nemen aan het AC 
kunnen gedurende de geldigheidsduur van de werfreserve (1 jaar) alsnog een geslaagd resultaat 
bekomen onder voorbehoud van het slagen voor het AC. 
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Data en locatie 

proeven: 

 Schriftelijk /technisch gedeelte: week 7 oktober 2019 

 Selectie-interview: week 14 of 21 oktober 2019 

 Datum en tijdstip worden steeds in onderling overleg met de kandidaat 
bepaald. 

 Locatie: Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, 3de verdieping 

 Assessmentcenter: data en locatie in onderling overleg te bepalen. 
  

Solliciteren kan 

uiterlijk tot en met: 

 
 
1 oktober 2019  

  

 
 
 
 
 
 

  

Meer info over de selectieprocedure en het verloningspakket bij:  
Isabelle Hoflack, diensthoofd Rekrutering en Selectie 
 051 80 52 51 of 0494 53 70 28 
 isabelle.hoflack@zbroeselare.be 
 

 

 

 

 

 

Zorgbedrijf Roeselare draagt professionaliteit hoog in het vaandel! We maken werk van een professioneel 
selectiegebeuren met competente selectiedeskundigen.  Selecties gebeuren door gecertificeerde assessoren, 
aangevuld met de resultaten uit het kwalitatief testmateriaal van Hudson. Hierdoor kunnen we de meest 
geschikte kandidaat werven. 

 


