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1 DOEL VAN DE FUNCTIE 
 
De specifieke opdracht situeert zich in de dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer van de Afdeling 
Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. De dienst is onder meer verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van het grondwaterbeleid en -beheer. 
 
Vlaanderen is ingedeeld in 6 grondwatersystemen en 42 grondwaterlichamen. De dienst 
Grondwaterbeheer staat in voor de bescherming en een duurzaam gebruik van de watervoorraden in de 
ondergrond. De belangrijkste pijlers zijn grondwatermonitoring, -modellering, -databankbeheer, -
adviesverlening en systeemgeologie. Op lange termijn dienen evenwichtige waterhuishoudkundige 
systemen ontwikkeld en in stand gehouden te worden, die een verantwoord menselijk gebruik waarborgen 
en aan de vraag van de gewenste karakteristieke ecosystemen kunnen voldoen.  
Eén van de pijlers voor de bescherming van de watervoerende lagen en een duurzaam gebruik van de 
watervoorraden in de ondergrond is de adviesverlening. Met ondersteuning van de resultaten van 
monitoring, onderzoek en modellering wordt door de afdeling Operationeel Waterbeheer advies verleend 
voor grondwatervergunningen (VLAREM-procedure), MER’s e.d. De specifieke opdracht bestaat erin om 
deze adviesverlening uit te voeren, en dit volgens de vigerende regelgeving.  
In het kader van een grotere openbaarheid van bestuursdaden (o.a. vergunningen grondwater) en vrije 
toegang tot milieu-informatie wordt de afdeling steeds meer aangesproken over de onderbouw en 
motivering van beslissingen en gegevens. Dit betekent dat de adviezen van de afdeling Operationeel 
Waterbeheer beleids- en beheersmatig én wetenschappelijk ondersteund en gemotiveerd moeten zijn. 
 

2 RESULTAATGEBIEDEN 

2.1   VERVOLLEDIGING DOSSIERS 
 
Voorbereiden van de studie, het technisch advies of de opdracht teneinde te kunnen beschikken over een 
volledig dossier met alle noodzakelijke dossierelementen 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

- Verzamelen van informatie en gegevens via bevraging van klanten (telefonisch, terreinbezoek,…) 
en/of eigen onderzoek 

- Verzamelen van informatie en gegevens uit de Databank Ondergrond Vlaanderen 
- Verzamelen van informatie en gegevens van de betrokken specialist grondwatersysteem 
- Administratief  en inhoudelijk opvolgen en begeleiden van de specifieke dossierelementen 

doorheen de opeenvolgende procedurestappen 
 
 
 
 



 

2.2   ANALYSE 
 
Analyseren, toetsen en interpreteren van aanvragen, ingediend in het kader van VLAREM- inrichtingen 
waarvoor de afdeling van de VMM, bevoegd voor grondwater is aangeduid als adviesverlener (t.t.z. 
inrichtingen met bemerking W in de indelingslijst van VLAREM I) of van andere adviesvragen 
(bodemsaneringsdossiers, MER-dossiers, e.d.).   
 
Voorbeelden van activiteiten: 

- Onderzoeken of de aanvraag voldoet aan de reglementering 
- Binnenkomende aanvragen toetsen aan procedures, vastgelegde beleidsopties 
- Indien relevant het uitvoeren van simulaties m.b.v. de beschikbare grondwatertools 
- Alle relevante elementen uit het dossier en andere informatiebronnen analyseren en interpreteren 
- Argumenten pro en contra verzamelen 

 

2.3   (VOORSTEL VAN) BESLISSING    
 
Formuleren van een correct, gemotiveerd, wetenschappelijk onderbouwd en tijdig advies voor de 
aanvragen vermeld in 2,  teneinde de bevoegde instantie toe te laten tijdig een correcte uitspraak te doen 
over het dossier. 
 
Voorbeelden van activiteiten : 

- Formuleren van een advies op maat (tijdig en kwaliteitsvol) voor hoger vermelde VLAREM-
gerelateerde dossiers met een belangrijke impact 

- Formuleren van een quasi standaardadvies (tijdig en kwaliteitsvol) voor  hoger vermelde VLAREM-
gerelateerde dossiers met kleine impact 

- Ondersteuning van de advisering bodemsaneringsdossiers en MER-dossiers, rekening houdende 
met de relevante wetgeving 

- Ondertekenen van de adviezen conform de geldende delegatiebesluiten en de afspraken met het 
diensthoofd hieromtrent 

- Bezorgen van het advies aan de bevoegde instantie  
 

2.4   COMMUNICATIE EN CONTACTEN  
 
Tijdig de communicatie en contacten verzorgen teneinde te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en 
tevreden klant en een goed afgewerkt dossier. 
 
Voorbeelden van activiteiten : 

- Vragen m.b.t. het verloop en de behandeling van het dossier telefonisch en schriftelijk 
beantwoorden 

- De beslissing aan de betrokkene toelichten  
- Klanten adviseren over de te volgen procedure 
- Het dossier na uitvoering afsluiten, klasseren of het volledige dossier overdragen 
- Informatie uitwisselen over het dossier 
- Minimaal maandelijkse terugkoppeling van het geleverde werk aan de teamverantwoordelijke 

Grondwateradvisering en het diensthoofd Grondwaterbeheer 
 

2.5   KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED 
 
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de 
dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 



 

- Lezen van allerlei adviezen, vakliteratuur over de sector en aanverwante sectoren. 
- Andere (o.a. buitenlandse) initiatieven opvolgen en vergelijken. 
- Regelmatig volgen van vorming. 
- Beheersen van nieuwe methoden inzake modern integraal waterbeheer. 
- Verzamelen, coördineren en integreren van voorstellen ter verhoging van de (geo)hydrologische 

kennis. 
- Begeleiden en opvolgen van uitbestede wetenschappelijke onderzoeksprojecten, deelnemen aan 

stuurgroep vergaderingen. 
 

2.6  OPVOLGING 
 
Opvolgen van het verdere verloop van de procedure na adviesverlening teneinde ervoor te waken dat 
maximaal rekening gehouden wordt met het advies. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

- Opvolging van de bevoegde commissies die de aanvraagdossiers behandelen; 
- Kennisname en beoordeling van de beslissingen genomen door de bevoegde instanties 

 

3 GEDRAGSCOMPETENTIES 
 

3.1 Voortdurend verbeteren = 
Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid 
om te leren en mee te groeien met veranderingen 
 
II.   Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van 
taken. 
 
- Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe 

regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …) 
- Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie  (leest vakliteratuur, 

neemt deel aan congressen …) 
- Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk 
- Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden 
- Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket  te verbeteren en werkt die 

mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen 
 
 

3.2 Klantgerichtheid = 
Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten 
(interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren 
 
III. 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 

(tevredenheidsenquêtes, 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 …) 

 
 

3.3 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 meteen van persoonlijk belang is 
 
II.   Helpt anderen en pleegt overleg. 
 
- Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen  
- Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep 
- Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen  
- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht  
- Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen  
 
 

3.4 Betrouwbaarheid “consequent en correct handelen” = 
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 nemen 
 
II.   Brengt sociale en ethische normen in de praktijk. 
 
- Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)  
- Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau 
- 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 inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid 
- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken  
 
 

3.5 Milieusparend gedrag 

Het consequent hanteren van milieuvriendelijke productie- en gedragsprocessen bij het uitoefenen van de 
functie 
 
II.  Kiest voor milieuvriendelijke alternatieven 
 
- beperkt het gebruik van brandstof: opteert voor openbaar vervoer waar mogelijk, rijdt zoveel mogelijk 

samen met collega’s bij het gebruik van dienstwagens, maakt gebruik van carpooling indien dit mogelijk 
is,... 

- gebruikt steeds gerecycleerd papier. 
- maakt optimaal gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail en internet. 
- beperkt het gebruik van papier: maakt geen overbodige kopieën, kopieert recto verso waar mogelijk, 

gebruikt geen omslagen voor de verzending van interne documenten, gebruikt geen nieuw papier als 
kladpapier, corrigeert en leest waar mogelijk na op scherm, ... 

- centraliseert waar mogelijk gemeenschappelijke dossiers en klassementen. 
 
 



 

3.6 Probleemanalyse (analytisch denken) = 
Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante 
informatie 
 
II.   Legt verbanden en ziet oorzaken. 
 
- Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten  
- Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen  
- Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie  
- Detecteert onderliggende problemen 
- Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 
 
 

3.7 Nauwgezetheid = 
Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen 
 
III.   Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 
 
- Levert onder druk kwaliteitsvol werk af 
- Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren 
- Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid 
- Combineert kwantiteit met kwaliteit 
- Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk 
 

 
3.8 Oordeelsvorming (synthetisch denken) 
Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante 
criteria 
 
II.   Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan  
 
- Komt tot een gefundeerd oordeel, rekening houdend met consequenties 
- Betrekt mogelijke neveneffecten of consequenties van standpunten in zijn overwegingen  
- Motiveert en beargumenteert het eigen oordeel of de beslissing  
- Neemt bij problemen of situaties een persoonlijk standpunt in  
- Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende informatie  
 

 

4   VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 
 
- Kennis van de wetenschappelijke methodes voor onderzoek inzake grondwater zoals 

hydrogeochemische processen, grondwatermodellering, … 
- Goede kennis van informatieverwerking met de computer: databanken, geografische informatie 

systemen, MS-office 
- Kennis van de bestaande databanken (databank ondergrond Vlaanderen) 
- Kennis van de vigerende regelgeving en beleid m.b.t. grondwater 
- Brede kennis en interesse in hydrologie, geografie en integraal waterbeheer 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor kennisname: 

     Naam functiehouder 

 

Datum + Handtekening: 
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