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De Polder Vlassenbroek is een openbaar bestuur met zetel te Vlassenbroek, Dendermonde 

en staat in voor de kwantitatieve waterhuishouding op (delen van) het grondgebied van 

Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. De polder heeft als taak de zorg voor het beheer, 

het behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de doelstellingen en 

beginselen van het integraal waterbeleid. De Polder Vlassenbroek gaat over tot de 

aanwerving van een (m/v): 
 

Polyvalent 

onderhoudsmedewerker 
Contractueel – niveau D - halftijds 

 

Belangrijkste resultaatgebieden: • Je belangrijkste resultaatgebied is operationeel 

beheer van de waterhuishouding binnen de omschrijving van de polder. Dit bestaat uit de 

bediening van de pompinstallaties en de onderhoudswerken en het toezicht aan de sluizen, 

duikers, waterlopen, afwateringssystemen, dijken, wegenis, enz. • Je rapporteert aan en 

adviseert het Polderbestuur (voorgezeten door de dijkgraaf) op technisch gebied. • Je 

adviseert – vanuit je operationele ervaring -onder meer in verband met de watertoets en je 

werkt mee aan de opmaak van de bestekken voor het onderhoud van de waterlopen. • Je 

coördineert de werkzaamheden van de Polder. 

 

Voornaamste aanwervingsvoorwaarden: • Het gezocht opleidingsniveau is 

minimaal een 3de graad secundair onderwijs of gelijkwaardig. Houders van een 

technisch georiënteerd diploma genieten de voorkeur. 

• De burgerlijke en politieke rechten genieten. • Bij voorkeur wonen binnen de 

omschrijving van de Polder of aangrenzende gemeente, of bereid zijn zich er te vestigen 

binnen een redelijke termijn. • Slagen voor een bekwaamheidsexamen dat bestaat uit een 

mondeling gedeelte. • Houder zijn van een geldig rijbewijs B 

 

Gezocht profiel: • Veelzijdig, communicatief en taalvaardig. • Zelfstandige natuur, 

met zin voor initiatief en met een uitermate flexibele ingesteldheid voor taken en 

werktijden. • Basis beheersing van de courante Office-toepassingen. • Basiskennis van 

de wet op de openbare aanbesteding, inzonderheid het uitsturen van de dienstbevelen 

en nazicht der meetstaten. • Affiniteit met de landbouwsector en met de natuur- en 

milieu gerelateerde aspecten van deze functie. 

 

Aanstelling: • Benoeming door het Bestuur van de Polder. • Er wordt een 

wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 2 jaar, met mogelijkheid tot 

verlenging. 

 

Bezoldiging: Het bruto geïndexeerd voltijds maandsalaris bedraagt minimum 

1.929,61 euro en maximum 2655,03 euro (salarisschaal D1-D3). Voor de 

berekening van het salaris kunnen de jaren relevante werkervaring met een 

maximum van 15 jaar in rekening gebracht worden. Je salaris wordt aangevuld 
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met extralegale voordelen, zoals smartphone, kilometervergoeding voor 

dienstverplaatsingen en aanvullende pensioenregeling. 

 

Solliciteren: Stuur je kandidaatstelling/motivatiebrief samen met je curriculum vitae, 

een kopie van het vereiste diploma en behaalde studiebewijzen naar de heer Wim 

Debbaudt, dijkgraaf Polder Vlassenbroek. Kandideren kan per e-mail via 

wim.debbaudt@telenet.be tot en met 31/08/2020. 

De volledige aanwervingsvoorwaarden en resultaatgebieden zijn te bekomen via  

e-mail: info@poldervlassenbroek.be  

telefoon: 052 33 33 08  

adres: Broekkantstraat 104 A te Baasrode  

mailto:wim.debbaudt@telenet.be
mailto:info@poldervlassenbroek.be
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POLDER VLASSENBROEK 

 
Functiebeschrijving: 

Polyvalent medewerker 
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DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET 
 

1. Context 

1.1. Hoofdactiviteit van de dienst 

 
De Polder Vlassenbroek is een openbaar bestuur met zetel te Vlassenbroek, 
Dendermonde en staat in voor de kwantitatieve waterhuishouding op (delen van) het 
grondgebied van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. De polder heeft als taak 
de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen 
overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid. 

1.2. Omgeving: factoren die het functioneren beïnvloeden 

Weersomstandigheden / beschikbaar materiaal-materieel / ad-hoc-taken 

2. Doel 

 
Je belangrijkste resultaatgebied is operationeel beheer van de waterhuishouding 
binnen de omschrijving van de polder. Dit bestaat uit de bediening van de 
pompinstallaties en de onderhoudswerken en het toezicht aan de sluizen, duikers, 
waterlopen, vuilroosters, afwateringssystemen, dijken, wegenis, enz. 

3. Resultaatgebieden 

3.1. KENNIS NEMEN VAN DE OPDRACHT 

Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en te volgen richtlijnen en regels om 

een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgevoerd moeten worden. 

Voorbeelden van activiteiten 
✓ Raadplegen van de instructies, dag – of weekplanning 
✓ Respecteren van de opgegeven prioriteiten 
✓ Regelmatig met het Bestuur en/of collega’s praten over de opdracht, de planning 

en hoe die uit te voeren 

✓ Nagaan welke veiligheidsvoorschriften er moeten nageleefd worden 
 

3.2. UITVOERING 

Uitvoeren van de opgedragen taken om bij te dragen tot een vlotte en tijdige 
afhandeling van de dagelijkse opdrachten van het team. 

Context: binnen duidelijk omschreven instructies en richtlijnen en rekening houdend 
met veiligheidsvoorschriften 

Voorbeelden van activiteiten 

✓ Zorgen voor de vernieuwing of herstelling van bouwkundige werken vb. duikers, 
vuilroosters, doorgangen, inspectieplatformen… 
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✓ Zorgen voor de verfraaiing van gebouwen en omliggende terreinen 
✓ Roosters preventief inspecteren en desgevallend vrijmaken ; in functie van de 

weersomstandigheden verhoogde frequenties 
✓ Inspectie van sluizen 

✓ Opvolging waterstanden, weersomstandigheden teneinde adequaat en preventief 
te kunnen optreden 

✓ Onderhoud van Pompstation Vondelbeek volgens contractvoorwaarden VMM (6/7 
dagen) 

✓ Onderhoud van Pompstation Vlassenbroek (dagelijks) 

3.3. MATERIAAL 

Nazien en onderhouden van het werkmateriaal om altijd te beschikken over veilig, 
net en goed functionerend materiaal. 

Voorbeelden van activiteiten 

✓ Dagelijks reinigen van de gebruikte voorwerpen en toestellen 
✓ Materiaal op de juiste plaats opbergen 
✓ Ordelijk en net houden van de werkplaats 
✓ Defecten en problemen signaleren 
✓ Het Bestuur op de hoogte brengen van de noodzakelijke bestellingen 

3.4. ADMINISTRATIE EN VERSLAG UITBRENGEN 

Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen 
werkzaamheden om het Bestuur in staat te stellen het resultaat te beoordelen en 
indien nodig bij te sturen. 

Voorbeelden van activiteiten 
✓ Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met het Bestuur 
✓ Nauwkeurig registreren van uitgevoerde werkzaamheden op de voorziene 

documenten 

✓ Gevraagde formulieren correct en tijdig invullen 
✓ Verslaggeving van de halfjaarlijkse kokerinspectie 
✓ Opmaak van de raming van de onderhoudswerken i.s.m. het Bestuur 
✓ Nazicht op de uitvoering der werken, nazicht vorderingsstaten,.. 
✓ Informatie verzamelen voor adviesverlening in (stedenbouwkundige) dossiers 
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DEEL 2: COMPETENTIEPROFIEL 
 

4. Waardegebonden en gedragscompetenties1
 

4.1. Voortdurend verbeteren 
Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de 

entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen 

 
Niveau 1 

Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en 
situatie 

- Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken 
- Is bereid om nieuwe methodes aan te leren 
- Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de 

praktijk 

- Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is 
- Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over 

oplossingen 

4.2. Samenwerken 
Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk 

resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet 
meteen van persoonlijk belang is 

Niveau 1 

Werkt mee en informeert anderen 

- Houdt rekening met de mening van anderen 
- Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of 

opvattingen 

- Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn 
- Aanvaardt beslissingen 
- Toont respect voor de verscheidenheid van mensen 

4.3. Klantgerichtheid 
Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van 
verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op 

reageren 

Niveau 1 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van 
klanten 

- Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort 
- Blijft beleefd bij klachten 

 
 

1 Bij de beschrijving van de gedragscompetenties gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ 
om te verwijzen naar een persoon. Met deze persoon verwijzen we zowel naar mannen als vrouwen. 
U kunt ‘hij’ dus gerust als ‘zij’ lezen. Ook ‘hem’ en ‘zijn’ kunnen gelezen worden als ‘haar’. 
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- Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te 
lossen 

- Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, 
geslacht, handicap enz. (bv. houdt de wachttijd voor een klant minimaal, 
voert stipt uit wat werd vastgelegd, levert duidelijke producten af, neemt een 
lagedrempelhouding aan, is beschikbaar en bereikbaar) 

- Stelt zich hulpvaardig op 
- Reageert snel en gepast op vragen van klanten 
- Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van 

de klant (bv. kinderen, bejaarden, zieken) 

4.4. Betrouwbaarheid 
Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke 
behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en 
ethische normen (diversiteit, milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn 
verantwoordelijkheid nemen 

 

Niveau 1 

Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande 
regels 

en afspraken 

- Respecteert formele regels en afspraken 
- Gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega’s, klanten, medewerkers 

…) 
- Geeft volledige en juiste informatie door 
- Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie 
- Doet wat hij zegt, komt beloften en afspraken na 
- Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden 

4.5. Resultaatgerichtheid 
Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of 
overstijgen van doelstellingen 

Niveau 1 

Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen 

- Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar 
resultaat, deadline bepalen) 

- Geeft aan de hand van concrete acties aan hoe de doelen bereikt zullen 
worden (wie, wat, wanneer) 

- Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de 
beoogde doelstelling 

- Neemt actie om bij te sturen als de doelstellingen in het gedrang komen 

- Zoekt spontaan alternatieven als een bepaalde actie niet tot het beoogde 
resultaat heeft geleid 

4.6. Nauwgezetheid 
Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen 

Niveau 1 
Draagt zorg voor materialen; gaat ordelijk te werk 
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- Vindt snel terug wat gevraagd is 
- Houdt gegevens ordelijk bij 
- Onderhoudt materialen conform de voorschriften 
- Houdt de eigen werkplaats netjes en opgeruimd; houdt geen overbodige 

dingen bij 
- Levert verzorgd werk af (bv. opmaak documenten, geen onnauwkeurigheden 

ten gevolge van slordigheid) 

- Levert overzichtelijke berekeningen en gegevens af zodat controle mogelijk is 

4.7. Organiseren 
De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om 
de doelstellingen te bereiken conform de planning 

Niveau 1 

Organiseert het eigen werk 

- Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af 

- Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn werk afronden 
- Pakt de zaken efficiënt aan 
- Kan inspelen op wijzigende omstandigheden 
- Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht 

5. Vaktechnische competenties 

Functiespecifieke kennis 

 
- In het bezit van rijbewijs B 

- Basisbeheersing Office-toepassingen 

- Basiskennis van de wet op de openbare aanbestedingen, inzonderheid het 
uitsturen van dienstbevelen en nazicht der meetstaten 

- Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

- Kennis van de organisatie, affiniteit met de landbouwsector en met natuur- en 
milieugerelateerd aspecten van de functie 

- Procedures kennen binnen de dienst 

6. Opmerkingen 

De functiebeschrijving biedt een goede weergave van minimum 80% van uw 
takenpakket. Deze functiebeschrijving is dus niet beperkend. Het spreekt voor zich 
dat u taken die in de lijn liggen van uw functie dient uit te voeren. 

 


