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Medewerker begraafplaatsen 

MEDEWERKER BEGRAAFPLAATSEN 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Medewerker Begraafplaatsen 

Cluster:  Ruimte 

Team:   Publieke Ruimte / Onderhoud begraafplaatsen 

Loonschaal:  D1-D3 

Rapporteert aan: Ploegbaas 

 

Doel van de functie 
 

Je staat in voor alle ceremonies op de diverse begraafplaatsen van de stad (voorbereiding, uitvoering, 

…). Je zorgt voor algemeen goed onderhouden begraafplaatsen. Je verzorgt het algemeen 

groenonderhoud op de begraafplaatsen.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van de begraafplaatsen. Je bewaakt de 

sereniteit op de begraafplaatsen en stelt voorbeeldgedrag. 

- Je staat in voor alle ceremonies op de diverse begraafplaatsen van de stad. Concreet bevat dit 
de kistbegravingen, de uitstrooiingen en het bijzetten van de urnes. Voor een vlot verloop van 

deze ceremonies worden de nodige contacten gelegd met team burgerzaken, begrafenison-

dernemers, …. Andere ceremonies zoals voor de oudstrijders, para’s, 1 november, … worden 

eveneens door het team verzorgd. 

- Je zorgt voor algemeen goed onderhouden begraafplaatsen. Dit betekent onder meer de 
voorbereiding van de ceremonies (vooral bij kistbegravingen), de bloemenraap (piekmoment 

na 1 november), het wegnemen van vervallen zerken, …. 

- Je voert specifieke opdrachten zoals ontgravingen uit.  

- Je voert algemeen groenonderhoud op de begraafplaatsen uit. Hierbij is het wegnemen van 

onkruid een belangrijke taak.  

 

Competenties  
 

Resultaatsgerichtheid 
Gedreven zijn om op tijd doelen te halen door oplossingsgericht de hiervoor nodige acties en initiatieven 
te nemen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. 

• Niveau 1: Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen. 
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Zelfstandig werken 
Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 

• Niveau 1: Je voert je eigen taken zelfstandig uit. 

 

Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

• Niveau 1: Je werkt met je collega’s aan gezamenlijke opdrachten, respecteert de gemaakte 

werkafspraken en onderhoudt een goede werksfeer. 

 

Klantgerichtheid 

Gedreven zijn om de klant te helpen 

• Niveau 1 : Je reageert vriendelijk, tijdig en correct in contacten met burgers en interne 

klanten 

Veilig werken 

Je denkt en handelt veiligheidsbewust zodat je eigen veiligheid en die van anderen (collega’s, burger, 

enz.) bij de uitvoering van de opdracht gewaarborgd wordt. 

• Niveau 1: Je leeft de algemene veiligheidsvoorschriften verbonden aan je concrete functie na. 

 


