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COACH INFORMATIEBEHEER (B1-B3) 
 

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, armoedebestrijding, 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 Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.  

 

VISIE 

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle 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. En dat weerspiegelt zich in onze 

waarden.  

 

WAARDEN 

Divers - Ondernemend - Open – Samen. 

 

 

HET ORGANOGRAM 
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FUNCTIEGEGEVENS 

Functiebenaming:  Projectleider Informatiebeheer  

Directie:    Digitale Transformatie 

Team:    Informatie- en archiefbeheer 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:   Teamverantwoordelijke Informatie- en archiefbeheer 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in het subteam Informatiebeheer. Dit subteam maakt deel uit van het team 

Informatie- en archiefbeheer. Het subteam bestaat uit 3 collega’s. Het is een vrij nieuw team dat vorm 

kreeg toen groep Kortrijk 2 jaar geleden de stap zette naar Sharepoint. Het subteam 

‘Informatiebeheer’ werkt heel nauw samen met de collega’s binnen het team IT projecten en data. 

 

WAT IS DE MISSIE VAN TEAM INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER? 

De directie digitale transformatie staat ten dienste van de organisatie. We helpen de bedrijfsstrategie 

vorm te geven via digitalisering. We werken samen met alle teams aan hun (digitale) uitdagingen en 

streven hierbij naar tevredenheid van onze interne en externe klanten, dus zowel collega’s als 

burgers.  

 

WAT IS HET DOEL VAN DE FUNCTIE? 

Als coach informatiebeheer streef je mee naar het uitbouwen van een vooruitstrevende digitale over-

heid. Je haalt energie en motivatie uit het coachen en begeleiden van collega’s richting een beter ge-
bruik van de tools binnen het Office365-pakket, met een sterke focus op SharePoint. Je houdt van 

contact met collega’s en als coach informatiebeheer breng je oplossingen aan voor de vragen van col-
lega’s.    

   

Je staat in de voor de analyse en de implementatie van SharePoint bij de teams. Je bent communica-
tief sterk en zet de medewerkers centraal. Je begeleidt het veranderingstraject van initiatiefase, over 

ontwerp naar concrete uitvoering en nazorgfase.   
  

Je legt de focus op het motiveren en enthousiasmeren van collega’s. Kennis van Office365 is een plus-

punt, maar Kortrijk biedt de mogelijkheid om de kennis van Office365 uit te bouwen na aanwerving.  
  



 

3 
INFOBUNDEL | COACH INFORMATIEBEHEER 
 

WAT ZIJN JOUW 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 informa-

tiebeheer in kaart te brengen (Verkenner, SharePoint, OneDrive, Teams, …)  
o Analyseren en inrichten van de digitale werkplek, hoofdzakelijk in SharePoint   

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

o Ondersteuning migratie van de Verkenner richting SharePoint  
o Organiseren van evaluatiemomenten  

o Opmaken van informatiebeheersplannen  
 

• Je voert het 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 informatie- en archiefbeleid  

o Ondersteunen van de aansluiting van de digitale architectuur van de groep Kortrijk bij een 
e-Depot (Digitaal Archief Vlaanderen)  

o Ontwikkelen van dashboards (i.s.m. IT Data) om het informatiebeleid te monitoren en 

rapporteren  
o Ontwikkelen van een retention policy of File Plan. 

 

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

• Je bent steeds op de hoogte van de laatste nieuwe trends en ontwikkeling op vlak van O365 en 

staat open om je expertise binnen het vakdomein verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Erva-
ring met Powershell is zeker een troef.   

 

• Je bouwt een intern en extern netwerk uit en legt hiervoor de nodige contacten met interne col-

lega’s, collega’s van andere overheden en leveranciers.  
  

 

WELKE COMPETENTIES METEN WE? 

Overtuigingskracht 

Je brengt je boodschap op een rustige en duidelijke manier naar voren en je onderbouwt je beslissing 

met concrete argumenten. Je gebruikt voorbeelden, illustraties, … om een draagvlak voor je ideeën te 

creëren. Je richt je argumentatie naar de juiste persoon of personen en slaagt er in een trekker of 

promotor van jouw aanpak te vinden in elk team dat je begeleidt.   

Resultaatsgerichtheid 

Je legt de lat hoog en stelt jezelf uitdagende maar haalbare doelen. Om die doelen te behalen, ga je op 
zoek naar de meest optimale werkmethoden, voor jezelf, maar ook voor je collega’s en de teams die je 
begeleidt. Je neemt tijdig de juiste beslissing en geeft aan wanneer er knelpunten in het werk optreden. 
Je kan prioriteiten bepalen en je blijft steeds doelgericht werken. Problemen, spanningen of 
teleurstellingen kan je relativeren en verwerken.  

Zelfstandig werken 

Ook zonder toezicht en controle ben je gedreven om optimaal te werken. Je werkt steeds doordacht en 
systematisch en je neemt hierin een voorbeeldfunctie op. Je zoekt zelf naar oplossingen voor problemen 
en je volgt de voorschriften en de interne procedures. Je slaagt er in duidelijk uit te leggen aan collega’s 
hoe, waarom en wanneer een opdracht moet aangepakt worden.  
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Samenwerken 

Je streeft ernaar om de doelen van het team te bereiken. Je helpt collega’s en je geeft informatie en 
kennis door aan anderen. In je samenwerking met collega’s stel je je steeds open en constructief op. 
Je nodigt uit tot overleg om samen een opdracht uit te voeren. Je houdt nauw contact met de teams 
die je begeleid en je toetst regelmatig af of werkwijzen voldoen of aanpassing vragen.  

Klantgerichtheid 

Jouw klanten zijn in de eerste plaats de teams die je begeleidt. Daarnaast vergeet je ook je interne 

collega’s, collega’s van andere overheden en leveranciers niet en bouw je een sterke intern en extern 

netwerk uit. Je neemt je rol van aanspreekpunt op voor je teams. Je toetst je dienstverlenging af aan 

de vooropgestelde kwaliteitsnormen en je onderneemt acties om steeds klantgerichter te werken. Je 

biedt een persoonlijke service en zoekt een antwoord op elke vraag.  

Communicatie 

Je slaagt er in om je boodschappen helder, volledig en kernachtig over te brengen en dit zowel 
gesproken als geschreven. Je past je taalgebruik aan aan je gesprekspartner. Je bouwt overleg in en je 
legt ook vlot contacten met verschillende mensen.  

 
Kwaliteitsvol werken  

Je voert je werk kwaliteitsvol uit. Je controleert of de tussentijdse resultaten aan de verwachtingen 
voldoen. Als er bepaalde zaken niet beantwoorden aan de afgesproken kwaliteit, signaleer en besprek 
je dit. Je probeert andere (of vernieuwende) werkwijzen uit om de kwaliteit van het werk te verbeteren.  

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma en je hebt en affiniteit met het begeleiden en 
coachen van mensen in welke vorm dan ook. Je hebt interesse in de digitale wereld en bent 

bereid om deze kennis binnen Kortrijk verder uit te bouwen.  

 

• Je hebt geen bachelorsdiploma, maar je hebt en affiniteit met het begeleiden en coachen van 
mensen in welke vorm dan ook. Je hebt interesse in de digitale wereld en bent bereid om 

deze kennis binnen Kortrijk verder uit te bouwen en je slaagt voor een niveau-en capaciteits-
test.  

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. (Interne 
en externe personeelsmobiliteit).  

• Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit 
op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW (bevordering).  

• Je hebt en affiniteit met het begeleiden en coachen van mensen in welke vorm dan ook. 

Je hebt interesse in de digitale wereld en bent bereid om deze kennis binnen Kortrijk 

verder uit te bouwen. 
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HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 

selectieprocedure. Aan kandidaten die deelnemen via Werving en die niet in het bezit zijn van een 

bachelordiploma, wordt er een eliminerende niveau- en capaciteitstest bezorgd.  

 

Deel 1 

Speedinterview (via Microsoft Teams) 

• Je wordt bevraagd rond het inzicht in de job en je motivatie.  

• Timing: 15 februari 2021, na afspraak (onder voorbehoud). 

• Eliminerend: het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. 

Deel 2 

Geïntegreerde proef (Stadhuis Kortrijk) 

• Een case voorbereidend aan een gestructureerd gedragsgericht interview. 

• Timing: 24 februari 2021, na afspraak (onder voorbehoud) 

• Eliminerend – Minimumscore 60/100 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is. 

  

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig 

is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen 

op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging 

ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van 

onbepaalde duur. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

• Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• Eindejaarspremie. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

• Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 
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• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van 

relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een 

maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

• Je werkt in een flexibel uurrooster 

• Je bent bereid je te verplaatsen naar de verschillende locaties van groep Kortrijk voor het 

begeleiden van teams in een omschakeling naar digitaal werken.  

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor 

deze procedure via vacatures@kortrijk.be of 0489 31 20 47.  

mailto:vacature@kortrijk.be

