
Informatiebeheerder B1-B3 

Team Informatie- en archiefbeheer 

Informatiebeheerder 

Functiegegevens:  

Functiebenaming  : Informatiebeheerder  

Cluster   : IT, Data, Innovatie en strategische coördinatie 

Team   : Informatie- en archiefbeheer 

Loonschaal  : B1 – B3  

Rapporteert aan    : Teamverantwoordelijke Informatie- en archiefbeheer 

 

Doel van de functie: 

Als informatiebeheerder begeleid je medewerkers en de hele organisatie naar een nieuwe manier, digitaal en 

efficiënter, (samen)werken met Sharepoint en Office 365. 

 

Verantwoordelijkheden:  

• Je begeleidt en stimuleert de diverse teams in de omschakeling naar het digitaal en efficiënter 

(samen)werken 

o Organiseren van werksessies, intakegesprekken en opstartvergaderingen om het 

informatiebeheer in kaart te brengen (verkenner, Sharepoint, Onedrive, Teams, …) 

o Analyseren en inrichten van de digitale werkplek in Sharepoint  

▪ Inrichten documentbibliotheken 

▪ Opmaken van labels of dataclassificatiesystemen 

▪ Rechtenbeheer organiseren 

o Begeleiden implementatietraject i.s.m. technische en educatieve partners 

o Ondersteuning migratie van de verkenner richting Sharepoint 

o Organiseren evaluatiemoment 

o Opmaken van informatiebeheersplannen 

• Je voert archief- en informatiebeleid van de Groep Kortrijk uit : 

o Voorbereiding van de digitalisering van papieren dossiers 

o Ondersteunen van de organisatie van trash days of ruimdagen 

o Organiseren overdrachten naar het papieren en digitaal archief 

o Toepassen selectie en vernietiging 

• Je monitort het archief- en informatiebeleid 

o Controle op de integriteit van de ingegeven fata (audits in teamsites SharePoint) 

o Beantwoorden van inhoudelijke vragen van gebruikers 

• Je ondersteunt de aansluiting van de digitale architectuur van de Groep Kortrijk bij een e-depot (BVB : 

Digitaal Archief Vlaanderen) 

• Je neemt deel aan de uitvoering van projecten gelinkt aan informatiebeheer 

• In staat zijn om de coördinatie en planning van de implementatie van de digitale werkplek op zich te 

nemen, zodat de beoogde doelstellingen op een efficiënte manier bereikt kunnen worden 
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• Volgen van trens op het vlak van kennis- en informatiebeheer, documentenbeheer, archiefbeheer met 

focus op digitale duurzaamheid 

• Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van 

de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Kenniscompetenties:  

• Informatiemanagement en documentmanagement 

• Office365 en de daarop aangeboden tools (SharePoint, Teams, OneNote, …) 

• Projectmanagement 

• Verandermanagement 

• Voeling met IT-sector en werking van lokale besturen 

 

Toelatingsvoorwaarden: 

• Interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad Kortrijk of 

het OCMW Kortrijk en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie 

• Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of min. 4 jaar 

graadanciënniteit op D4-D5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad Kortrijk of het 
OCMW Kortrijk en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie 

• Werving 
o een bachelordiploma en kennis van informatie- en documentmanagement  
o een graduaatsdiploma behaald voor 2005 en kennis van informatie- en 

documentmanagement  
o geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma behaald voor 2005 en kennis van 

informatie- en documentmanagement en slagen voor een capaciteitstest 
 
De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een 
(toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de 
intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden. 

 

Generieke competenties – stad Kortrijk:  

• Klantgerichtheid 

o Je onderneemt structurele acties om de publieksgerichte werking- en dienstverlening van KORTRIJK 

(proactief/structureel) te optimaliseren. 

▪ Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle en slimme, snelle aanpak te garanderen 

▪ Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te 

stellen en te verbeteren. 

▪ Je speelt in op maatschappelijke evoluties en noden en stuurt dienstverlening bij 

▪ Je hebt aandacht voor de binnenstad en deelgemeenten in het versterken van 

publieksgerichte werking vanuit de Stad 

 

• Samenwerking 

o Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen 
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▪ Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 

▪ Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 

▪ Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 

werkgroepen, projectgroepen, organisaties, … 

▪ Je gaat in overleg met burgers, wijkcomités en bouwt samen zaken op voor en met de 

stad 

 

• Integriteit  
o Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit en 

stimuleert betrokkenheid. 

▪ Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt overeenkomstig 

de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team. 

▪ Je zet degelijke trajecten met medewerkers en leidinggevenden op om onze 

dienstverlening zo continue aan te passen. 

 

• Kostenbewustzijn 
o Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement opleveren. 

▪ Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en middelen 

▪ Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen. 

▪ Je gaat proactief op zoek naar subsidies, inkomsten zowel projectmatig als structureel 

 

• Veranderingsgericht 
o Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin anderen 

▪ Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen 

betekenen 

▪ Je stimuleert andere om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot 

verbetering te formuleren 

▪ Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je team hierin 
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Functiegebonden competenties:  
 

• Schriftelijke en mondelinge communicatie 
o Ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in 

woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander. Ideeën en meningen in begrijpelijke 
en correcte taal op schrift stellen. 

▪ Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur 
▪ Schrijft een beknopt en, helder en relevant gespreksverslag 
▪ De lichaamstaal, de gebaren, ‘de non-verbale communicatie”, is effectief en correct 
▪ Brengt de bedoeling van een boodschap goed over 

 
 

• Plannen en Organiseren 
o Je organiseert werkzaamheden/activiteiten met veel en complexe factoren en stemt deze op 

elkaar af, je coördineert 
▪ Je legt processen vast 
▪ Je zorgt voor een tijdige input van verschillende kanten zodat de voortgang van een 

complex proces gerealiseerd wordt 
▪ Je besteed aandacht aan een lange termijnplanning en bouwt daarbij voldoende 

flexibiliteit in om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen 
 
 

• Resultaatsgerichtheid 
o Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen 

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

▪ Evalueert op regelmatige basis zijn resultaten en stuurt het proces bij om de 
doelstellingen te behalen 

▪ Maakt plannen om resultaten te behalen, concretiseert deze en bewaakt de realisatie 
ervan 

 

 

 

• Stressbestendigheid 

o Je kan omgaan met spanningen in de werksituatie en effectief blijven presteren onder 

tijdsdruk 

▪ Je blijft presteren, ook als het onverwacht tegenzit of als de moeilijkheden zich 

opstapelen 

▪ Je blijft bij tegenslag presteren, ook als het onverwacht tegenzit of als de 

moeilijkheden zich opstapelen 

 

 
 

• Initiatief en pro-activiteit 
o Problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen; alert zijn op en 

anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er zo snel mogelijk naar handelen 
▪ Heeft een pro-actieve houding, wacht niet af maar komt in actie 
▪ Bedenkt alternatieven om doelstellingen te realiseren 
▪ Neemt het voortouw in projecten of meetings 

 
 

• Plannen en Organiseren 
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o Je organiseert werkzaamheden/activiteiten met veel en complexe factoren en stemt deze op 
elkaar af, je coördineert 

▪ Je legt processen vast 
▪ Je zorgt voor een tijdige input van verschillende kanten zodat de voortgang van een 

complex proces gerealiseerd wordt 
▪ Je besteed aandacht aan een lange termijnplanning en bouwt daarbij voldoende 

flexibiliteit in om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen 
 
 

• Kwaliteitsvol werken 
o Streven naar continue kwaliteitsverbetering anderen hiertoe stimuleren, kwaliteitsborging 

▪ Ontwikkelt en benoemt kwaliteitscriteria 
▪ Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van talken en projecten en volgt de 

(tussentijdse) resultaten op 
▪ Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie en stimuleert 

verbeteringsvoorstellen 

 
 

 

Visie en Waarden Kortrijk 
 

• Visie  

o Kortrijk kiest voor op en top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

o Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

o Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 

medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

 

• Waarden 

o Divers 

In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening 

houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, 

maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben 

ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel 

dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken. 

Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt 

ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende 

doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan 

mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren 

en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de 

inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners. 

 

 
o Ondernemend 

Kortrijk heeft ambitie. 

De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft 

Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. 

Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te 

denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden 

moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun 
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team, ook als het eens tegenzit. 

Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond 

ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en 

ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar 

Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist. 

 

 

o Open 

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet 

elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. 

Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor 

wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. 

Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje. 

 

 

o Samen 

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en 

om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. 

Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in 

wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan. 

Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden 

goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog 

beter te maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een 

betrouwbare partner en maken onze beloftes waar. 

 

Selectieprocedure 
 

• Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

• Deel 2: niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor of 

graduaatsdiploma. 

o Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de thuisopdracht. 

• Deel 3: Thuisopdracht/case 

Minimaal resultaat om toegelaten te worden tot de uitgebreide mondelinge proef 60/100 

• Deel 4: Uitgebreide mondelinge proef  

o Toelichting case 

o Vraagstelling jury 

o Gedragsgericht interview 

Minimaal resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure: 

60/100 

 

Aanbod  

• Een contract van onbepaalde duur op B-niveau  

• Maaltijdcheques van 6 euro en hospitalisatieverzekering  

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km 
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• Een flexibel uurrooster 

• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante 
ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen 

 


