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Functiebeschrijving 

Klimaatambtenaar 

 

 

1. FUNCTIE 

 

 Concrete functie: Klimaatambtenaar 

 Niveau: B1 - B3 

 Contractueel verband 

 Onbepaalde duur 

 Afdeling Ruimte, dienst Omgeving 

 

2. VISIE 

 

De gemeente Hoeilaart streeft naar een optimale dienstverlening voor haar inwoners. Om dit te 
realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die waarden als 
samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyauteit en zichzelf ontwikkelen belangrijk 
vinden. 

 

3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten die kaderen binnen het 
duurzaam energie- en klimaatactieplan van de gemeente. 
 
Je draagt zorg voor de uitbouw van een kwalitatief en integraal beleid voor het leefmilieu in de 
gemeente. 
 
Je geeft advies met betrekking tot milieu-gerelateerde dossiers en staat in voor het milieu-luik 
van de omgevingsvergunning. Je organiseert en begeleidt milieu-gerelateerde vergaderingen. 
 
Je neemt de decretale functie van lokaal toezichthouder op in het kader van het 
milieuhandhavingsdecreet. 
 
Je draagt bij tot een positief imago van de dienst en het Lokaal bestuur in het algemeen. 
 

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Je maakt deel uit van de dienst omgeving en je rapporteert aan en werkt onder leiding van het 
afdelingshoofd Ruimte.  
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5. RESULTAATGEBIEDEN 

5.1 Klimaat- en energie 

 Je bent in staat om projecten zelfstandig op te zetten, te beheren, budgettair te bewaken 
en er helder over te rapporteren zowel intern als in samenwerking met andere overheden 
en instellingen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen die binnen het duurzaam 
energie- en klimaatactieplan zijn opgenomen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en sensibilisering met betrekking tot de 
doelstellingen binnen het duurzaam energie- en klimaatactieplan.  

 Je vertaalt beleidsdoelstellingen in acties. 
 Je bent verantwoordelijk voor de technische bepalingen bij opmaak bestekken in het kader 

van groenonderhoud en beplanting. 
 Je controleert de werkzaamheden van de externe groenaannemers. 
 Je kan op gepaste wijze adviseren, rapporteren en acties uitwerken met betrekking tot je 

verantwoordelijkheidsgebied. 

5.2 Milieu 

 Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van een breed gedragen gemeentelijk 
milieubeleid. 

 Je staat in voor de advisering en opvolging van de omgevingsvergunningen voor het luik 
milieu en andere milieudossiers inclusief kapvergunningen. 

 Je adviseert het beleid over de milieuwetgeving en –reglementering (VLAREM, VLAREMA, 
VLAREBO, ...) en volgt alle wijzigingen nauwgezet op. 

 Je oefent het toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving en neemt gepast 
maatregelen bij overtreding. 

 Je adviseert en informeert burgers en bedrijven met betrekking tot 
diverse milieuaspecten. 

 Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie met betrekking tot je 
werkdomein en je bent het aanspreekpunt voor de burger. 

 Je volgt klachten en meldingen op inzake milieu en natuur. 
 Je volgt het beleid inzake dierenwelzijn op. 
 Je bent verantwoordelijk voor het gemeentelijk afvalbeleid en werkt samen met de 

intercommunale Interrand.  
 
5.3 Adviesraden 
 

 Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning 
van de milieu- en natuurraad en woont de vergaderingen bij. 
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6 COMPETENTIES 

 

6.1 Kerncompetenties 

Competenties waarover elke medewerker van de gemeente Hoeilaart dient te beschikken. Ze 
hebben betrekking op de waarden van de organisatie. 

Samenwerking 

 Werkt mee en informeert anderen. 
 Helpt anderen en pleegt overleg. 
 Deelt kennis en informatie op een transparante manier. 
 Bevordert de groepsgeest. 

Klantgerichtheid 

 Reageert vriendelijk, gepast en correct op de voor de hand liggende vragen van klanten 
 Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden. 
 Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de functie, acties om de dienstverlening aan 

klanten te optimaliseren. 
 Toont begrip voor opmerkingen of klachten van klanten. 
 Maakt concrete afspraken en komt die ook na. 

Loyauteit 

 Voert de genomen (beleids)beslissingen op een correcte manier uit. 
 Staat constructief-kritisch tegenover genomen (beleids)beslissingen. 

Resultaatgerichtheid 

 Neemt doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier de nodige initiatieven om 
de afgesproken taken of doelstellingen binnen de afgesproken termijn af te werken of te 
bereiken. 

Zichzelf ontwikkelen 

 Verwerft nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis die belangrijk zijn voor het eigen 
functioneren. 

 Stelt zichzelf professionele doelen. 
 Staat open voor en past zich flexibel aan veranderingen van de functie of de organisatie aan. 

 

6.2 Functiespecifieke competenties 

Competenties die in de uitoefening van deze specifieke functie belangrijk zijn. 

Probleemanalyse 

 Ziet de essentie van het probleem. 
 Legt verbanden en ziet oorzaken 
 Maakt eenvoudige analyse van complexe dossiers. 

Plannen en organiseren 

 Plant het werk, op korte en lange termijn. 
 Werkt zelfstandig. 
 Respecteert deadlines. 

Communicatie en overtuigingskracht 

 Denkt oplossingsgericht. 
 Overtuigt door inhoud en aanpak 
 Brengt een boodschap duidelijk over. 
 Communiceert vlot met verschillende doelgroepen.  
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Stressbestendigheid 

 Reageert rustig bij tegenstand, kritiek of negatieve feedback. 
 Blijft in elke situatie professioneel. 

Initiatief nemen 

 Neemt initiatief om binnen het eigen takendomein acties te ondernemen 
 Neemt initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen. 

 

Deze functiebeschrijving vormt de basis voor de evaluatie tijdens de loopbaan. 

 

 
7. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 Houder zijn van een diploma hoger onderwijs dat toegang geeft tot niveau B 
(bachelordiploma). 

 De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

 Je bent houder van een officieel attest als toezichthouder in het kader van het 
milieuhandhavingsdecreet of je bent bereid het attest te behalen binnen een periode van 3 
jaar na indiensttreding. 

 Slagen in een selectieprocedure (zoals bepaald in het vacaturebericht). 


