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TEAMVERANTWOORDELIJK PARKO (A1a-A3a) 
 

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: Teamverantwoordelijke Parko    

Directie:    Ruimte 

Team:   Parko 

Loonschaal:  A1a-A3a 

Rapporteert aan:   Directeur Ruimte 

 

In welk team kom je terecht? 

Team Parko is een onderdeel van de directie Ruimte in het organogram.  
 

Het team bestaat uit een vijftigtal medewerkers en staat samen in voor het opmaken, uitwerken en uitvoeren 
van concrete parkeerbeleidsplannen.  

Het team bestaat uit 4 subteams:  

1. Ontwerp  

2. Klantenservice en data  

3. Technieken  

4. Exploitatie.  

 

Wat is de missie van team Parko 

Parko staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het auto-en fietsparkeerbeleid in Kortrijk: de 
organisatie en exploitatie van het straatparkeren, beheer van alle boven-en ondergrondse parkings, gas-
parkeertoezicht en toezicht op de voetgangerszones via LPR. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Als teamverantwoordelijke Parko leid je een team van een vijftigtal medewerkers. Je coacht en begeleidt je 
team in het opmaken, uitwerken en uitvoeren van concrete parkeerbeleidsplannen.  

Je onderbouwt het parkeerbeleid binnen een ruimtelijke en mobiliteitscontext en je exploiteert het openbaar 
domein hiervoor. Je werkt nauw samen met de diverse teams binnen de directie Ruimte, waar de ruimtelijk 
georiënteerde processen en het overkoepelende strategisch beleid worden uitgezet.  

Daarnaast begeleid je jouw team in de uitvoering en opvolging van diverse projecten parkeergerelateerde 
projecten zoals:  

• Het straatparkeren: 7.000 parkeerplaatsen, 8.000 parkeervergunningen, 70.000 naheffingen, ...  

• Het Off streetparkeren: 4.000 plaatsen in 15 (buurt)parkings, ...  
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• De samenwerking met externe partners zoals interlokale verenigingen, PPS, huurders en verhuurders, 
…  

• De doelgroepenfaciliteiten: 1000 plaatsen voor sensorparkeren, buurtparking voor auto’s en fietsen, 
fietskluizen, laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, ...  

• Advies bij omgevingsaanvragen en masterplans, … 

 

Wat is de visie op leiderschap? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte 
houding. 

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol 
van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke 
betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. 
Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit 
ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je 
medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.  

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je 
biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je 
gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door 
hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont 
waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert 
duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te 
sturen wanneer dat nodig is. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je leidt het team Parko en bouwt dit verder uit. Je plant, organiseert en stuurt de activiteiten van het team 
binnen de uitgezette strategie en je zorgt ervoor dat de doelstellingen op een effectieve, efficiënte en 
kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd worden. Je kadert dit in een visie op korte, middellange en lange termijn en 
zet de lijnen (inhoudelijk en financieel) uit.  

• Je bewaakt permanent de kwaliteit van het geleverde werk, je staat in voor het correcte verloop van 
procedures en je beschikt over de nodige vakkennis om de resultaten te kaderen binnen het Vlaams 
beleid en dat van andere steden en gemeenten;  

• Je bepaalt de hoofdlijnen en waakt over de voortgang van projecten;  

• Je volgt een aantal complexe inhoudelijke dossiers zelf op;  

• Je beheert de toegewezen middelen efficiënt, effectief en kostenbewust; je bewaakt de budgetten. 

• Je volgt de begroting en de resultaten op aan de hand van prestatie-indicatoren en je stuurt bij waar 
nodig.  

• Je evalueert systematisch en kritisch het beleid van je afdeling.  

Je stuurt, motiveert, volgt op en begeleidt je eigen medewerkers zodat je steeds beschikt over voldoende 
competente medewerkers om de opdrachten te realiseren. Je staat in voor een goede interne communicatie 
en informatiedoorstroming. Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat.  
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• Je stuurt de leidinggevenden van de 4 subteams rechtstreeks aan.  

• Je coacht je medewerkers in hun loopbaan en bij het uitwerken van de verschillende projecten: 
implementatie van parkeerplannen, uitwerken projecten rond parkeren, monitoring en 
dataverzameling, invoeren van technologische vernieuwingen;  

• Je volgt belangrijke wijzigingen en vernieuwingen in het vakgebied op en waakt erover dat er bij de 
adviseurs en deskundigen binnen het team voldoende expertise beschikbaar is. Waar nodig doe je 
voorstellen om deze expertise bij externe bureaus in te huren.  
 

Je maakt samen met je adviseurs en in samenwerking met de andere teams van de directie Ruimte 
beleidsplannen op. Je tekent de proces- en projectnota’s uit voor tal van projecten gerelateerd aan mobiliteit.  

• Jouw team werkt mee aan de opmaak van het hoofdstuk mobiliteit van het ruimtelijk structuurplan 
en aan ruimtelijke projecten met een sterke parkeerimpact;  

• In nauwe samenwerking met diverse team binnen de directie Ruimte werkt jouw team het 
parkeerplan uit en verfijnt dit in verschillende onderliggende plannen voor de verschillende 
vervoersmodi; 

• Je doet met je team voorstellen inzake de nodige studies en/of screenings voor het opstellen van de 
meerjarenplanning (haalbaarheidsstudies, tellingen, modelleringen, uitwerken flankerende 
maatregelen, …);  

• Je maakt op basis van de strategische doelstellingen een jaarprogramma op zodat de verschillende 
acties vastgelegd in de beleidsdocumenten stelselmatig worden uitgevoerd. Je rapporteert periodiek 
aan je directeur en het bestuur. Je optimaliseert samen met directie Financiën de kosten en 
ontvangsten uit parkeren binnen de afgesproken randvoorwaarden en met het oog op het realiseren 
van de doelstellingen rond parkeren.  

Je vertegenwoordigt jouw team intern en extern en draagt hierbij de waarden van de stad uit.  

• Je monitort en volgt de evolutie van het parkeren op via diverse in- en externe netwerken. Je woont 
congressen en neemt waar nodig initiatieven bij bovenlokale publiek/private organisaties.  

• Je bouwt functionele netwerken uit met andere overheden, andere centrumsteden en 
buurgemeenten, Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn, NMBS, en met de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten, beroepsverenigingen, …. en onderhoudt deze relaties; 

• Je neemt deel aan de activiteiten of volgt de activiteiten op van vakorganisaties als Vexpan. 

 

Welke competenties meten we? 

Wendbaarheid  

 Je denkt in opportuniteiten in plaats van in belemmeringen. Je bekijkt bestaande situaties positief-kritisch en stelt 
ze in vraag. Je formuleert voorstellen voor vernieuwing en verandering en je slaagt er ook in je eigen aanpak 
tijdig bij te sturen. Je gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet 
kunnen worden  

Resultaatsgerichtheid  

Je stuurt op resultaat, ook buiten team Parko en directie Ruimte. Je maakt hiervoor afspraken met alle 
betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken en je spreekt anderen aan op het bereiken van 
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doelstellingen wanneer dit nodig blijkt. Je neemt op zelfstandige wijze tactische en strategische beslissingen en 
je straalt hierbij professionaliteit uit.   

Samenwerken  

Je draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde en spreekt anderen hierop aan. Je stelt je constructief 
op in vergaderingen en sluit compromissen die nodig zijn voor een vlot verloop van de samenwerking. Je 
stimuleert anderen in samenwerking door positieve en opbouwende kritische feedback. Daarnaast onderneem 
je acties om contacten te leggen en te onderhouden binnen en buiten de organisatie. Je maakt actief gebruik 
van je externe relaties om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het Kortrijk.  

Klantgerichtheid  

Je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om klantgericht 
te werken. Je toont voorbeeldgedrag inzake kwaliteitsvolle dienstverlening naar de klant en je behandelt elke 
klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn vraag.  

Overtuigingskracht  

Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak en visie door de inhoud en stijl van je argumentatie en zet 
anderen hierdoor aan tot actie. Je voorziet een logische structuur in argumentatie en je zet anderen in 
beweging door ideeën en visies aanvaard te krijgen. Je maakt een sterke en positieve indruk op anderen, je 
bent enthousiast over je eigen standpunt en brengt dit over op anderen.  

Leidinggeven  

 Je stuurt team Parko aan op lange termijn en creëert betrokkenheid. Je draagt de visie en missie van de 
organisatie uit en stimuleert anderen om dit te doen. Je creëert betrokkenheid door een visie, plannen en 
doelstellingen te stellen en hier gericht naartoe te werken. 

Visie  

Je denkt conceptueel en breder dan je eigen discipline of context. Je ontwikkelt een brede kijk over diverse 
functies of afdelingen heen en je kadert adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext. 
Je weet welke externe factoren de uitvoering van jouw opdracht kunnen beïnvloeden. Je volgt de trends en 
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.  

Communicatie  

Je hanteert een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl en draagt zorg voor een goed communicatieklimaat. • 
Je maakt een correcte en leesbare synthese van een complexe situatie en je gebruikt relevante en 
overtuigende argumenten die inspelen op de doelgroep. Je vertaalt organisatie- en afdelingsdoelstellingen in 
een begrijpelijke tekst.  

Analyseren  

 Je focust je op relevante informatie en je ziet hierbij structuur of herkent patronen Je splitst de informatie die 
je bekomt verder op in relevante onderdelen en je herwerkt en vervolledigt de bekomen informatie zodat deze 
inpasbaar is in jouw gebruikte analysemethodes en technieken. Je stelt vragen aan anderen die nodig zijn om 
tot de kern van de bekomen informatie te kunnen dringen en te begrijpen 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt of een diploma dat toegang geeft tot 
niveau A. Aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid is een must. Daarnaast heb je 
minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).   

• Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en 
capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en parkeerbeleid is een must. Daarnaast heb 
je minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). 

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit indien je minstens 12 maand 
graadanciënniteit op A-niveau hebt bij de stad of het OCMW. Je hebt aantoonbare ervaring binnen 
mobiliteit en parkeerbeleid.  

• Je kan deelnemer via bevordering (via interne en externe mobiliteit) indien je minstens 4 jaar 
graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar 
dienstanciënniteit hebt bij de stad of het OCMW. Je hebt aantoonbare ervaring binnen mobiliteit en 
parkeerbeleid. 

 

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. Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen 
voor een niveau- en capaciteitstest. Deze online test wordt per mail verstuurd. Andere kandidaten zijn hiervan 
vrijgesteld.  

 

Deel 1: Korte mondelinge proef 

Tijdens een speed interview wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, 
communicatie en motivatie. Het speed interview zal online georganiseerd worden via Microsoft Teams.  
Resultaat: geslaagd of niet-geslaagd. Enkel geslaagde kandidaten kunnen doorstromen naar het volgende deel 
van de selectieprocedure.  

Timing: 13 en/of 14 september 2021 (onder voorbehoud), via Microsoft Teams 

 

Deel 2: Gecombineerde proef  

Voorafgaand aan het interview krijg je de tijd om een werkgerelateerde case voor te bereiden. Deze case wordt 
nadien – tijdens het interview – toegelicht aan de jury. Tijdens het interview polsen we ook naar motivatie, 
jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de competenties zoals hierboven beschreven.  Het minimale resultaat 
om door te stromen naar het derde deel is 60/100. 

Timing: 22 september 2021 (onder voorbehoud), Personeelsdienst Kortrijk  
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Deel 3: Assessment 

Tijdens het assessment wordt verder ingegaan op de leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan 
bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.  

Timing: na afspraak, Search & Selection (Gent)  

 

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 A-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. 

• 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 kan je vlot verplaatsen naar verschillende (Kortrijkse) locaties.  

• Je kan je volledig scharen achter de visie op leidinggeven van Kortrijk.  

• Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en wenst deze als een ambassadeur uit te dragen.  

• Je bent geboeid door mobiliteit en parkeren en wil je blijvend in deze materie verdiepen.  
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Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, selectieverantwoordelijke voor deze procedure 
via vacatures@kortrijk.be of 056/27.85.73. 

mailto:vacatures@kortrijk.be

