
Infobundel 

1 

Medewerker handhaving/Controleur woningkwaliteit – Lut Vanderbeken – 3 maart 2020 

Medewerker handhaving/Controleur woningkwaliteit 
  
 

Kortrijk als werkgever 
 
Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod 
qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale 
tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrij-
ding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de 
diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het 
aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kort-
rijk de beste stad van Vlaanderen.  
 

Visie 
• Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

• Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

• Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers 
met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Waarden 
• Divers - In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

• Ondernemend - Kortrijk heeft ambitie. 

• Open - Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

• Samen - Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 
 
 
 
 

Het organogram 
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De missie van het Team Bouwen, Ondernemen en Wonen 
 

Het team Bouwen, Ondernemen en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar elke Vla-
ming wil komen wonen en werken, in Vlaanderens bedrijvigste regio.  

We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven onder-
steuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot betaal-
bare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met aandacht 
voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, architectuur 
en erfgoed. Economische functies krijgen een plaats in ons stadsweefsel. We zetten in op de zoektocht naar 
ruimte voor ondernemers, ondersteunen ondernemers en zelfstandigen met premies en bieden de nodige infor-
matie om hen op weg te helpen. 
 
 
 

Functiegegevens 
 
Functiebenaming: Medewerker handhaving/Controleur woningkwaliteit 
Cluster:   Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Team:   Bouwen, Ondernemen en Wonen 
Loonschaal:  B1-B3 
Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke Bouwen, Ondernemen en Wonen 
 
 
 

Doel van de functie 
 
Als medewerker handhaving ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en milieu. Je staat in voor het detecteren en afhandelen van misdrijven en inbreuken. In eerste 
instantie ligt je focus op toezicht, sensibiliseren, preventie en zachte handhaving. Je wordt aangesteld als 
gemeentelijke verbalisant zodat je inbreuken kan vaststellen. Indien nodig bereid je juridische procedures voor 
en volgt deze op. Je geeft beleidsmatige insteken in functie van de opmaak van een stedelijk handhavingsbeleid. 
Je bouwt een netwerk uit met collega’s binnen de stad, maar ook met de lokale politie en andere partners. 
 
De stad streeft ernaar om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken. In je 
functie als controleur woningkwaliteit controleer je woningen en kamers op hun woonkwaliteit en volg je de 
dossiers op tot zij voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Je hebt aanleg voor zowel het 
technische, het sociaal-maatschappelijke als het administratieve aspect van de functie. 
Handhaving vormt het zwaartepunt van je job. Woningcontroles worden in hoofdzaak door een collega 
opgenomen. Jij springt hierin bij tijdens drukkere periodes. 
 
 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je zet maximaal in op sensibilisering en preventie van overtredingen. Door toepassing van zachte hand-

having, treed je in naam van het stadsbestuur op tegen overtredingen met de ambitie om het respect 

voor stedenbouwkundige regels en milieuvoorschriften te verhogen.  

• Je voert technische controles uit en detecteert zo misdrijven en inbreuken, zowel op stedenbouwkun-

dig als milieuvlak. Als gemeentelijke verbalisant kan je inbreuken vaststellen. 
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• Je volgt je dossiers administratief op en neemt ook de juridische kant voor je rekening. Je koppelt tijdig 

terug met de directe collega's, de juridische dienst van de stad en/of externe juristen. Je kan een voor-

stel van beslissing formuleren zodat de bevoegde instantie een correcte uitspraak kan doen over het 

dossier. 

• Je zoekt actief naar oplossingen, bent creatief en zoekt consensus om de belangen en wensen van de 

verschillende partijen rond de tafel te verzoenen. Je houdt hierbij plichtsbewust rekening met het juri-

disch kader en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

• Je stemt regelmatig af met je collega’s die bevoegd zijn voor de vergunningverlening. Je signaleert ten-

densen en geeft beleidsmatige insteken, zodat je collega’s en het stadsbestuur daarmee aan de slag 

kunnen. 

• Je werkt mee aan de uitbouw van een stedelijk handhavingsbeleid. 

• Je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners, zoals de lokale politie, de VVSG, collega’s bij 

andere steden en gemeenten, … 

• Je voert woning- en kameronderzoeken uit op basis van de relevante regelgeving. Je staat in voor tech-

nische controles van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Je krijgt 

hiervoor een interne, praktijkgerichte opleiding. 

• Je volgt procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op en werkt in wisselwerking met Wo-

nen Vlaanderen. 

• Je bent communicatief sterk en hebt aandacht voor burgers, overtreders, interne en externe partners, 

collega’s, huurders en verhuurders, … Je kan je inleven in verschillende situaties en denkt verder dan je 

eigen vakgebied (vb. doorverwijzen naar de verzekering indien nodig). Anderzijds kan je ook duidelijk 

grenzen afbakenen van wat wel en wat niet toelaatbaar is. 

• Je volgt de evoluties in het vakdomein op en integreert ze in je werking. 

 

 

 

Kenniscompetenties  
 

• Je hebt kennis en begrip van de specifieke regelgeving en wetgeving alsook de bijhorende processen in 
de praktijk. 

• Je hebt PC-vaardigheden (kennis van Office-pakket) en administratieve capaciteiten 
 
 
 

Competenties  
 

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

(proactief/structureel) te optimaliseren. 

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

o Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren.  

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

Samenwerken 
o Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen 

o Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 

o Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 

o Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, werkgroepen, pro-

jectgroepen, organisaties, … 

o Je gaat in overleg met burgers, wijkcomités en bouwt samen zaken op voor en met de stad 
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Integriteit 
o Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit en 

stimuleert betrokkenheid. 

o Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt overeenkomstig de doel-

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

o 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. 

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

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

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

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

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

o Je stimuleert andere om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot verbete-

ring te formuleren 

o Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je team hierin 

Schriftelijke communicatie 
o Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen 
o Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur 
o Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet 
o Schrijft een beknopt en helder en relevant gespreksverslag 

Analyseren 
o Verbanden tussen theorie, oorzaken en verschijnselen die zich voordoen 

o Identificeren van onvolledige of onbetrouwbare informatie 

o Kennis en ervaring met gebruik van informatiebronnen 

o Hoofd- en bijzaken duidelijk kunnen onderscheiden 

Kwaliteitsgerichtheid  
o Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk 
o Geen concessies doen ten aanzien van de kwaliteit van het eigen werk, ook als de druk om dat te 

doen groot is. 
o Zorgvuldig zijn in de uitwerking. Eigen werk controleren op fouten 

 
Resultaatsgerichtheid  

o Richt van acties en beslissingen op het realiseren van concrete doelen. Streeft toetsbare resultaten na. 
Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken. 

o Houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen. Houdt vast aan uitgezette koers en bewaakt dat er 
resultaten worden geboekt. Houdt met een flexibele instelling doelstellingen overeind. 

o Stelt realistische eisen aan het eigen werk op basis van beschikbare middelen, tijd en kwaliteit. Vermijdt 
onnodig perfectionisme 

 
Initiatief en proactiviteit  

o Problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen. 
o Alert zijn en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen en er zo snel mogelijk naar handelen 
o Alternatieven bedenken om doelstellingen te realiseren 
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Toelatingsvoorwaarden 
 

o Werving: 
o Bachelor-diploma, bij voorkeur in een stedenbouwkundig, architecturale, juridische of 

milieutechnische richting 
o Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit  

o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar 
graadanciënniteit op D4-D5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit en een gunstig 
evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie 

o Interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau en een gunstig 

evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie 
 
 
 

Selectieprocedure 
 

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

o Dinsdag 2 juni 2020 
 

Deel 2: Thuisopdracht/case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef 
 

o Thuisopdracht: De kandidaten krijgen een thuisopdracht/case, via mail, op woensdag 10 juni 2020 en 
krijgen de tijd tot en met maandag 15 juni 2020 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen.  
Kandidaten die de case indienden worden uitgenodigd tot de uitgebreide mondelinge proef 
 

o Uitgebreide mondelinge proef: Vooropgestelde datum: woensdag 24 juni 2020 (Onder voorbehoud van 
wijzigingen) 

o Toelichting case  
o Vraagstelling jury  
o Competentiegericht interview. Tijdens dit interview bevragen we je rond je ervaring, je 

motivatie, jobinzicht en persoonlijkheid 
 

De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de 
selectieprocedure (eliminerend) 
 
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is. 
 
 

 

Meer info 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke – Lut Vanderbeken - voor deze 
procedure via vacature@kortrijk.be of 0478 50 24 45  

 

mailto:vacature@kortrijk.be

