
ICT Manager “Groep Kortrijk “(A5a-A5b) 
(Stad Kortrijk – OCMW Kortrijk – AGB SOK – AGB PARKO) 
 
Doel van de functie :  
 
Kortrijk is een stad in beweging in een snel veranderde wereld. Dat deze snel veranderende wereld ook 
een digitale wereld is geworden heeft een belangrijke impact op de ICT-afdeling die hierdoor een 
leidende rol krijgt in innovaties en initiatieven om de digitale wereld te omarmen voor de burgers en 
allerlei organisaties die onze stad rijk is. 
 
Vanuit het beleidsplan Digitale Stad Kortrijk maken we werk van een ambitieus, realistisch en 
resultaatsgericht ICT beleid dat vertrekt vanuit de wensen en noden van de gebruiker. Drie beleidslijnen 
staan centraal: 

 Digitale werking: we verhogen de efficiëntie van de stadsdiensten door te investeren in 
performante systemen en in de digitalisering.  

 Digitale dienstverlening: we gebruiken digitale tools om de stad dichter bij de mensen te 
brengen en van Kortrijk een klantgerichte, open en transparante stad te maken.  

 Digitale burger: door opleiding en ondersteuning van diverse doelgroepen helpen we zoveel 
mogelijk inwoners veilig op weg in de digitale samenleving en dienstverlening.  

 
De stad Kortrijk gebruikt een brede waaier van informatiesystemen om haar business processen te 
ondersteunen. Dit gaat van processen die gekoppeld zijn aan onze basisdienstverlening tot het volledig 
digitaal maken van processen, interne collaboratie platformen, é-invoicing, communicatie met onze 
klanten (burger, organisaties, bedrijfswereld, enz.), data uitwisseling met de verschillende overheden en 
zoveel meer. 
 
Naast de digitale transformatie staat de stad Kortrijk eveneens voor de uitdaging om de integratie 
tussen OCMW en stad te realiseren. 
 
Om de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in goede banen te leiden en het lokale bestuur hierin te 
adviseren en ondersteunen, gaan we op zoek naar een ICT Manager voor de “Groep Kortrijk”. 
 
 
 

De uitdaging :  
 
De ambitie van de Groep Kortrijk om Kortrijk naar de koppositie te loodsen als de meest slimme én 
digitale stad van het land, in nauw overleg met het lokale bestuur. 
 
Het uittekenen en in de praktijk brengen van een visie en strategie op de digitale stad en alle aspecten 
van informatie- en communicatietechnologie. Dit over alle beleidsdomeinen heen en  voor de hele 
Groep Kortrijk, waarbij de ICT afdeling een strategische partner is binnen de organisatie. 
 
Het bepalen van de functieprofielen en uittekenen van een organisatie structuur binnen de ICT-afdeling, 
die nodig is om de visie en de strategie de komende jaren te realiseren. 
 



Begeleiden van het change proces voor de huidige ICT medewerkers, de nieuw aan te werven profielen 
en de collega’s buiten de ICT-afdeling, die met een nieuwe strategische partner in zee dienen te gaan. 
Zoeken naar de juiste relaties en afspraken rond verantwoordelijkheden binnen en buiten ICT. 
 
 
 
 

Resultaatsgebieden : 
1. ICT-visie en -strategie uittekenen voor de komende jaren die minimaal volgende componenten 

omvat : 

 ICT-filosofie: uitrol van een strategie digitale stad in de breedte (alle beleidsdomeinen) en in 
de diepte (e-inclusie); adviseren van het lokale bestuur m.b.t. opportuniteit en bruikbaarheid 
van nieuwe toepassingen voor de Groep, de burger en de bezoeker van de stad.  

 Monitoring ICT beleid: regelmatige afstemming met en terugkoppeling naar lokaal bestuur 
m.b.t. voortgang van de beleidsdoelstellingen 

 Operationele fitheid van de basisinfrastructuur : (ITIL) support processen; 24/24 uur 
uptime, device management, disaster recovery plannen om de business continuïteit te 
verzekeren, support enz. 

 Future proof ICT-architectuur : kernapplicaties, cloud benadering, data uitwisseling 
tussen de kernapplicaties zoals intern als bovenlokaal, service catalogus, enz. 

 Datastrategie : master data management, data ownership en proces benadering, verhogen 
en garanderen van de datakwaliteit, datawarehouse en business intelligence, open data, 
IoT, GIS, enz. 

 ICT governance : financieel, operationele KPI’s en SLA’s, maar eveneens de linken naar 
informatieveiligheid en de GDPR wetgeving. 

 Innovatief en slagkrachtig departement dat afscheid neemt van een eerder traditioneel 
ICT-infrastructuur gerichte afdeling. 

 
 

 
2. Coördineren van complexe ICT-programma’s zodat de projectgroepen op een efficiënte en 

effectieve manier tewerk gaan. Dat houdt onder meer in dat de (ICT) projectleider(s) en 
programmaverantwoordelijken volgende zaken moeten realiseren onder het coachend oog van 
de ICT manager :  

 opstellen van specificaties voor nieuwe initiatieven in nauw overleg met de betrokken 
actoren 

 opstellen en opvolgen van ROI-berekeningen (kwantitatief en kwalitatief) 

 opmaak van een projectplan en voortgangsbewaking, periodieke rapportage aan de 
projectsponsor 

 opmaak van een realistische planning 

 projectvoorbereiding, uitvoering en opvolging 

 op elkaar afstemmen van de verschillende belanghebbenden 

 In kaart brengen van de business processen en samen zoeken naar optimalisaties 
 

 
 

3. Vanuit ICT uitwerken en uitdragen van een cultuur van efficiënt en effectief werken. Dat houdt 
onder meer in: 

 bieden van ondersteuning aan proceseigenaars en collega’s 



 ondersteuning van BPMN of gelijkaardige frameworks 

 
 
 

4. Instaan voor de budgetopmaak, -opvolging en -evaluatie opdat de beschikbare middelen 
efficiënt aangewend worden. Dat houdt onder meer in: 

 transparantie en inzicht in de kostenstructuur 

 kosten optimalisaties 

 meerjarenplanning 

 opmaken van de investerings- en exploitatiebudgetten 

 Opvolgen van de budgetten en resultaten, … aan de hand van prestatie-indicatoren en 
bijsturen waar nodig 
 

 
 

5. 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 : 

 onderhouden van goede contacten met collega’s van andere organisaties; formeel 
(samenwerkingsverbanden) of informeel (uitwisseling van ervaring, advies, …) 

 onderhouden van contacten (zelf of via de medewerkers) met externe experten 

 deelnemen aan symposia, werkgroepen, congressen, … 

 delen van kennis en expertise 

 fungeren als contactpersoon naar andere openbare besturen, particuliere instellingen of 
organisaties 

 goede relaties onderhouden met klanten, instaan voor een goede klachtenbehandeling, de 
klantgerichtheid van heel de groep bevorderen, klantenbevraging organiseren en kwaliteit 
van de dienstverlening evalueren naar de klanten. 
 
 
 

6. Aansturen, ontwikkelen en evalueren van medewerkers, teneinde steeds over competente en 
gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de missie en 
doelstellingen van de organisatie, binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid van de 
groep :  

 managen en motiveren van diverse werknemers 

 in overleg en in samenwerking met de HR-manager, instaan voor een geïntegreerd en 
efficiënt HR-beleid binnen de eigen entiteit 

 inzetten van medewerkers in processen en projecten conform competenties, talenten 
en ambities 
 
 
 

7. Realisatie van de technische zijde van de integratie tussen OCMW en stad : 

 één ICT-architectuur en één support organisatie waarbij rekening wordt gehouden met 
specifieke eisen rond data privacy. 

 afzonderlijke en historische gegroeide verschillen in werking wegwerken door 
procesoptimalisatie. 

 vereenvoudigen van het applicatielandschap door keuzes te maken m.b.t. organisatie brede 
kernapplicaties. 



 
 

Kenniscompetenties  

o Voorwaarde tot deelname :  

o Je hebt een masterdiploma en je bent een ICT specialist met minimaal 6 jaar 

aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen het ICT-

werkveld. 

ofwel 

o Je hebt geen masterdiploma en je bent een ICT specialist met minimaal 6 jaar 

aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen het ICT-

werkveld en slagen voor een niveau- of capaciteitstest. 

 

o Je hebt ervaring met change management trajecten 
o Je hebt ervaring in en met een omvangrijke organisatie.  
o Je hebt kennis van:  

o Projectmanagement (Prince2, Pmbok, Agile,...)  
o Kennis van concepten m.b.t. netwerken, databasemanagementsystemen, beveiliging, 

ICT servicemanagement (ITIL, MOF,...), inrichting en beheer van een servicedesk, 
Business/ICT alignment modellen (bijvoorbeeld Cobit), concepten van enterprise 
architectuur en service design, licentiebeheer (Software asset management). 

o Kennis van informatiebeveiliging (ISO 27001 norm, privacywetgeving, 
governance/risk/compliance).  

o Kennis van de ICT servicemanagement processen (incident & problem management, 
change & release management, beschikbaarheid en continuïteit, service level 
management). 

o Inzicht in opportuniteiten en moeilijkheden bij het gebruik van cloud computing voor 
lokale besturen.  

o Wet op de overheidsopdrachten (met nadruk op: raamcontracten en 
opdrachtencentrale). 

o Informatiemanagement (authentieke gegevensbronnen, informatie-uitwisseling 
(servicebus, broker, webservices,…), ontsluiting naar beleidsinformatie en centraal 
dossier). 
 

 



Generieke competenties: 

 Klantgerichtheid – niveau 3 

De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne 

klanten en burgers, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Een correcte 

service verlenen en klachten ernstig nemen; de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de 

klant stimuleren. 

o Reactieve klantgerichtheid 

Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne klanten en burgers 

o Pro-actieve klantgerichtheid  

Je onderzoekt actief wensen en noden van klanten en stemt de dienstverlening van de 

organisatie erop af. 

o Klantgerichtheid faciliteren 

Je zorgt voor een klantgerichte benadering vanuit de gehele organisatie 

 

 

 Samenwerken – niveau 3  

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, een afdeling, 

bedrijfseenheid, organisatie of in relatie met de burger, ook wanneer dit niet onmiddellijk 

van persoonlijk belang is. 

o Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 

Je werkt constructief mee in het team. Je stelt zich loyaal en betrokken op. 

o Samenwerking bevorderen 

Je bevordert en onderhoudt de samenwerking 

o Netwerken uitbouwen 

Je staat in voor het uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten 

de eigen organisatie. 

 

 

 Integriteit  - niveau 3  

Handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, vertrekkend vanuit de 

gedragscode. 

o Regels respecteren 

Je handelt correct en respecteert de regels. 

o Regels, ethiek bewaken 

Je waakt over de naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar nodig. 

o Integer handelen in complexe situaties 

Je handelt integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen eenduidige 

regelgeving voor bestaat. 

 

 

 Kostenbewustzijn – niveau 2 

Efficiënt en effectief omgaan met mensen, middelen, tijd, materiaal en materieel. 

o Kostenbewust handelen  

Je stelt zich kostenbewust op 

o Kostenbewust handelen faciliteren 

Je werkt nieuwe methodes en procedures uit, die maximaal rendement opleveren. 



 

 

 Veranderingsgerichtheid – niveau 4 

Zich openstellen voor (organisatie-) verandering, actief nieuwe denkkaders opzoeken en 

zelf actief veranderingen bewerkstelligen 

o Open staan voor verandering 

Je staat open voor verandering 

o De bestaande werking in vraag stellen + vernieuwen 

Je stelt bestaande procedures/werkwijze spontaan in vraag en ziet nieuwe 

mogelijkheden 

o Verandering stimuleren 

Je stimuleert zelf actief verandering met het oog op verbetering van de werking. 

o Creatief zijn/denken 

Je bent in staat om andere vernieuwende ideeën/methodes/oplossingen te gebruiken in 

situaties waar dit niet voor de hand ligt. 

Je kijkt over de grenzen van de veel gebruikte methoden/bronnen/elementen heen bij 

het aanpakken van een situatie. Je past bestaande concepten toe in niet voor de hand 

liggende situaties en denkt na over vernieuwende oplossingen zonder zich onmiddellijk 

te laten tegenhouden door praktische belemmeringen. 

 

 

Functiegebonden competenties: 
 Leidinggeven  - niveau 3  

Het behalen van resultaten met medewerkers door hen richting te geven, te delegeren en 

op te volgen, met aandacht voor coaching, persoonlijke ontwikkeling en motivatie van 

medewerkers in functie van doelstellingen 

o Operationeel aansturen 

Je geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan. Je delegeert 

duidelijk afgelijnde taken en hebt oog voor de ontwikkeling van je medewerkers. 

o Tactisch aansturen 

Je geeft richting op het niveau van processen en structuren. Je delegeert ruimere taken 

en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheidsdomeinen en je hebt oog voor het 

ontwikkelen van je medewerkers. 

o Strategisch aansturen 

Je geeft richting aan één of meerder teams. Je geeft medewerkers met een doorgaans 

beleidsmatige of leidinggevende functie de verantwoordelijkheid voor bepaalde 

opdrachten, dossiers of processen en je hebt oog voor de ontwikkeling van deze 

medewerkers. 
 

 

 Coachen – niveau 3  

Collega’s ondersteunen ter bevordering van hun professionele en persoonlijke 

ontwikkeling. Klanten helpen bij het ontwikkeling van zelfstandig gedrag. 

o Resultaatgericht coachen van medewerkers 

Je biedt medewerkers hulp en steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van 

resultaten. 



o Ontwikkelingsgericht coachen van medewerkers 

Je biedt medewerkers hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste 

gedragsvaardigheden en lange termijnontplooiing van anderen. 

o Ontwikkelingsgericht begeleiden van klanten 

Je versterkt de zelfredzaamheid van klanten 

 

 

 Besluitvaardigheid – niveau 2 

Tijdig nemen van juiste beslissingen op basis van (on)volledige informatie en 

doelgericht initiëren van acties teneinde de genomen beslissingen uit te voeren/te laten 

uitvoeren 

o Beslissingen nemen 

Je neemt beslissingen en/of standpunten in om problemen die zich voordoen binnen je 

verantwoordelijkheidsdomein op te lossen. 

o Beslissingen nemen met grote impact  

Je neemt beslissingen om de werking binnen uw verantwoordelijkheidsdomein te 

initiëren of structureel te verbeteren 

 

 

 Visie – niveau 2 

De dagdagelijkse praktijk overstijgen door feiten te bekijken van op een afstand, door ze 

in een ruimere context en op een langetermijnperspectief te plaatsen. 

o Conceptueel en discipline-overschrijdend denken 

Je denkt conceptueel en discipline-overschrijdend. Je bekijkt feiten vanuit een ruimere 

context. 

o Visie ontwikkelen 

Je brengt een innoverend, strategisch beleid naar voren dat de entiteit of organisatie op 

lange termijn beïnvloedt. 

 

 

 Resultaatgerichtheid – niveau 1 

De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en 

oplossingsgericht de nodige acties en initiatieven te nemen en er steeds de volle 

verantwoordelijkheid voor op te nemen. 

o Objectieven behalen 

Je genereert resultaten door de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de 

correctheid van de geleverde prestaties en doelgericht, op het juiste moment acties te 

ondernemen 

 

 

  



 

 Bestuursvaardigheid – niveau 1 

Het succes van de organisatie bestendigen door de strategie te implementeren, lange 

termijn doelstellingen te ontwikkelen en de processen en structuur van de onderneming 

of de afdeling te ontwikkelen en op te zetten. 

o Ondernemen 

Je bestendigt en vergroot het succes van de organisatie door de strategie te 

implementeren, oog te hebben voor en in te spelen op opportuniteiten en bedreigingen 

en door de organisatiestructuur en langetermijndoelstellingen te ontwikkelen. 
 

 

 Organisatiebetrokkenheid – niveau 3 

Zich identificeren met de stad Kortrijk als stad en als werkgever. Aanpassen van het 

eigen gedrag aan noden, prioriteiten en cultuur van de “Groep Kortrijk” en op een 

constructieve wijze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de “Groep 

Kortrijk”. 

o Zich inzetten 

Je bent loyaal ten opzichte van en identificeert je met de organisatie 

o Doelstellingen de organisatie mee realiseren 

Je werkt actief mee aan het bereiken van de doelstellingen van de “Groep Kortrijk” 

o De belangen van het bestuur behartigen 

Je bewaakt en verdedigt de belangen en opdrachten van de organisatie. 

 

 

 

 

 


