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DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET 
 

1. Context 

1.1. Hoofdactiviteit van de dienst 

 
De cel Exploitatie binnen de afdeling Bovenschelde en de afdeling Zeekanaal 
verzekert het exploitatieproces, m.a.w. de continuïteit van de scheepvaart voor de 
waterwegen waarover de afdeling bevoegd is. Het proces Exploitatie bundelt alle 
activiteiten die ervoor moeten zorgen dat de waterwegen die deel uitmaken van het 
patrimonium van W&Z als vervoersmodus optimaal gebruikt kunnen worden, 
kaderend in een multifunctioneel gebruik van de waterweg. Het team 
binnenvaartbegeleiding staat in voor de bediening van verscheidene kunstwerken 
(sluis, brug, stuw, pompgemaal,…). 

 

1.2. Omgeving: factoren die het functioneren beïnvloeden 

 
Werking van het telematicasysteem 
Werking van de kunstwerken 
Werking van de installatie NMBS-infrabel 
Stiptheid van de treinen (enkel bij spoorbruggen) 
De getijden (enkel bij tijgebonden kunstwerken) 
Weersomstandigheden 
Ongevallen (bvb. afrijden slagbomen) 
 

1.3. Interne organisatie organogrammen 
Te raadplegen op het intranet 

 

2. Doel 

 
Op de bedieningspost en aanhorigheden zorgen voor een vlotte en veilige werking 
van de kunstwerken in functie van de scheepvaart en de waterbeheersing volgens de 
door de Raad van Bestuur goedgekeurde bedieningsregeling (overdag, ’s nachts, 
weekends en feestdagen) teneinde de binnenvaartbegeleiding mee te realiseren. 

 
Context: met toezicht op de inachtname van de scheepvaartreglementen en 
bestaande voorschriften 

3. Resultaatgebieden 

3.1. KENNIS NEMEN VAN DE OPDRACHT 

Kennis nemen van de berichten aan de scheepvaart, de uit te voeren opdrachten en 
te volgen richtlijnen en regels teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de taken 
die uitgevoerd moeten worden. 
 
Voorbeelden van activiteiten 
� Raadplegen van de planning, instructies en richtlijnen (bijv. op het intranet) 
� Regelmatig met de leidinggevende  en/of (adjunct) scheepvaartinspecteur en/of 
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collega’s overleggen over de planning en hoe die uit te voeren 
� Contacten onderhouden met relevante diensten en RIS-operator of VTS-operator 

om informatie uit te wisselen 
� Neemt kennis van de scheepvaartberichten die worden verstuurd en/of 

omgeroepen 
 

3.2. UITVOERING 

Uitvoeren van de opgedragen taken teneinde bij te dragen tot een vlotte en veilige 
doorvaart van schepen. 
Context: binnen duidelijk omschreven instructies en richtlijnen en rekening houdend 
met veiligheidsvoorschriften 
 
Voorbeelden van activiteiten 
� Uitvoeren van de bediening van kunstwerken 
� Contactopname met schippers voor de regeling van de doorvaartbeurten van de 

te bedienen kunstwerken 
� Toezicht houden op de kunstwerken en aanhorigheden 
� Toezicht houden op en coördineren van het wegverkeer zodat dit vlot verloopt en 

de beweging van de brug(gen) zo veilig mogelijk kan gebeuren 
 
� Opmaken van de sluisplanning, hierbij wordt bepaald wanneer de schepen door 

de sluis mogen varen  
� Opmaken van de sluisindeling, hierbij wordt de indeling van de schepen in de 

sluis bepaald bij doorvaart van meerdere schepen tegelijkertijd 
� Toezicht houden op versassingen van schepen, het aanmeren aan 

remmingswerken, enz… 
� Bij clusterwerking steeds trachten om de brug(gen) op een geregelde manier te 

bedienen om zeker in de ochtend- en avondspits geen verkeersmoeilijkheden te 
creëren 

� Controle op de waterstanden en de debieten opvolgen 
� Nemen van de gepaste maatregelen om de waterstanden te corrigeren indien 

nodig (bvb. Minimum waterpeil verzekeren, lozen bij overstromingsgevaar, 
hiërarchische meerdere verwittigen, permanentie oproepen,…)  

 
� Schade aan de eigendommen registreren en melden, oproepen en klachten 

aannemen, verslag opmaken  
� Averijdossiers bij schadegevallen aan schepen opstarten bij afwezigheid van de 

adjunct-teamleider binnenvaartbegeleiding 
� Vaststellen en melden van averijen, overtredingen 
� Opstellen van PV’s van vaststelling 
� Toezicht houden op naleving scheepvaartreglement 
� Bij calamiteiten, brand en storm de nodige maatregelen nemen en de relevante 

personen en diensten verwittigen (RIS, wachtdienst, brandweer, politie,…) 
� Acties van hulp-, reddings- en brandweerdiensten bij ongevallen of brand 

coördineren bij afwezigheid van de (adjunct-)teamleider tot de bevoegde 
hiërarchische meerdere aanwezig is en deze bijstand kan verlenen bij het 
oplossen van de crisis 

� De toegang op de kunstwerken verbieden aan onbevoegden 
� Veiligheid bij brand en storm waarborgen voor bezoekers : bv. afsluiten van 

toegangswegen,… 
� Opvolgen en uitvoeren van crisisplannen 
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� Bestellen van loodsen en meerders (enkel bij tewerkstelling op zeesluis Wintam) 
� Bijhouden van de prestaties van loodsen en meerders (enkel bij tewerkstelling op 

zeesluis Wintam) 
 

3.3. MATERIAAL 

De kunstwerken nazien en onderhouden teneinde altijd te beschikken over veilig, 
net en goed functionerend materiaal. 

 
Voorbeelden van activiteiten 
� Tijdig de bewegende delen van de kunstwerken onderhouden, smeren en de 

goede werking ervan controleren 
� De sluisdeuren vrijhouden van vuil en obstructies  
� Kleine onderhoudswerken uitvoeren en geringe storingen verhelpen. Deze 

bevindingen melden aan de teamleider 
� Materiaal op de juiste plaats opbergen 
� Bedieningsapparatuur net houden  
� Dagelijks het goed functioneren van weg- en scheepvaartsignalisatie controleren 

en indien nodig de lampen vervangen 
� Zorgen voor netheid en orde in de bedieningsgebouwen en rond de kunstwerken 

en aanhorende wegen inclusief groenonderhoud en onderhoud van de 
grasperken 

� Zout strooien bij winterweer rond de kunstwerken en aanhorende wegen 
 

3.4. AD HOC TAKEN 

Verrichten van een aantal ad hoc taken teneinde de binnenvaartbegeleiding op 
logistiek, technisch of administratief vlak mee te ondersteunen. 
 
Voorbeelden van activiteiten 
� Bezoekers ontvangen en doorverwijzen 
� Het vaststellen van de vereiste scheepvaartrechten voor de beroepsvaart aan de 

hand van ter beschikking gestelde softwareprogramma’s (enkel van toepassing 
op kunstwerken met een ontvangstkantoor) 

� De vastgestelde scheepvaartrechten voor de beroepsvaart/passagiersvaart innen 
(enkel van toepassing op kunstwerken met een ontvangstkantoor) 

� Het bezit van een geldig waterwegenvignet controleren 
� Waterwegenvignetten verkopen (enkel van toepassing op kunstwerken met een 

ontvangstkantoor) 
 

3.5. INFORMEREN 

Verstrekken van inlichtingen en advies aan schippers en instanties met betrekking 
tot de scheepvaart teneinde te voldoen aan hun vraag naar gegevens en uitleg over 
maatregelen/regelingen binnen/omtrent het ambtsgebied. 
Context: betreffende de binnenvaartbegeleiding en binnen duidelijk afgebakende 
bevoegdheden. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 
� Verstrekken van informatie aan derden over de scheepvaart, 

scheepvaartrechten, de situatie op het kanaal (dit laatste in samenspraak met de 
RIS-operator of VTS-operator) 

� Contacten met andere diensten en andere kunstwerken om informatie uit te 
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wisselen of taken door te geven 
� Contactopname met schippers voor de regeling van de doorvaartbeurten 
� Onderhouden van contacten met personeel van de NMBS teneinde een vlotte 

doorvaart van zeevaart en vaartuigen aan de spoorbrug(gen) mogelijk te maken 
(indien bevoegd over de bediening van spoorbrug(gen))  

 

3.6. INSPRINGEN BIJ WERKOVERLAST 

Inspringen bij werkoverlast en vervangen van collega’s bij afwezigheid teneinde de 
continuïteit van de binnenvaartbegeleiding te garanderen. 

 
Voorbeelden van activiteiten 
� De taken overnemen van een collega bij afwezigheid  
� Overnemen van zaterdag- of zondagdienst 
� Het team helpen om alle taken rond te krijgen 
� Inspringen op onregelmatige diensttijden tgv calamiteiten 
 

3.7. ADMINISTRATIE EN VERSLAG UITBRENGEN 

Bijhouden van de administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden 
teneinde de teamleider in staat te stellen de werkzaamheden te beoordelen en 
indien nodig bij te sturen. 
 
Voorbeelden van activiteiten 
� Invoeren van gegevens betreffende de scheepsbewegingen met vermelding van 

het type schip, lading, vaarroute, duur van de verrichtingen,... in een 
registratiesysteem 

� Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de teamleider 
� Nauwkeurig registreren van uitgevoerde werkzaamheden (bv. in een logboek) 
 
3.8. ONDERHOUDSTAKEN UITVOEREN (in het bijzonder van toepassing voor de 
buffers) 
Bij voldoende bezetting op de kunstwerken onderhoudstaken uitvoeren in het 
district(en) voor de cel beheer (en regie) teneinde praktische ondersteuning te 
bieden bij het beheer van het district(en). 
 
Voorbeelden van activiteiten 
� Schilderwerken uitvoeren 
� Met de dienstboot vuilnis, fietsen,… uit het water halen 
� Uitvoeren van divers groenonderhoud 
� Materieel onderhouden 
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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 groepsbeslissingen 
- 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 
 
- Vindt snel terug wat gevraagd is  
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- 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   

 
Op korte termijn te verwerven (bij nieuwe aanwerving): 
 
1. Technische kennis en ervaring 
 

• Kennis van de werking van de kunstwerken 
• Kennis van het scheepvaartreglement en de bestaande voorschriften. 
• Kennis van basis PC-toepassingen 
• Kennis van de nieuwe technologieën zoals afstandsbediening, 

computergestuurde sluiswerking en radarcontrole 
• Kennis basisprincipes veiligheid 

 
2. Administratieve kennis en ervaring 
 

• Kennis van de werking van de organisatie 
• Kennis van de dienstregeling voor de kunstwerken 
• Basiskennis van anderstalige scheepvaarttechnologie (FR/Eng/Duits) 
• Kennis van de scheepvaartrechten en hun facturatie met PC 

 

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. 

 


