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 Functiebeschrijving 

IVAGO 

 
Identificatie van de functie: 

Groep/Afdeling:  

Klantenrelaties en communicatie 

Titularis:  

Functie: Afvalsteward Rapporteert aan:  zie organigram IVAGO 

Locatie  Proeftuinstraat GENT (of een andere 
locatie ingevolge de dienstnoodwendigheden 
binnen IVAGO) 

Datum update v/d beschrijving: 

Niveau/Functionele loopbaan: C4-C5  

 

FUNCTIE 

 
Doel van de functie: 
Samengevat (hoofdlijnen, niet exclusief): 
Staat op efficiënte wijze in voor het dagdagelijks uitvoeren en opvolgen van acties rond afvalpreventie en -
sensibilisering op het terrein. 
Algemeen: 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. Past de visie op samenwerken 
binnen IVAGO toe. 
Geeft geen hiërarchische leiding.  Werkt samen volgens de principes en waarden van IVAGO. 
 
 
Dimensies (indicatief): 
 Aantal medewerkers: 0 
 Doelgroep: 246.000 burgers; 4.500 bedrijven 

 

 1% van het totale budget IVAGO 
 

 
 
Resultaatgebieden (gelijke orde van belangrijkheid tenzij anders afgesproken tijdens het 
functioneren): 
1. Werkt samen met de expert afvalpreventie en -sensibilisering acties uit rond afvalpreventie en -

sensibilisering.  
2. Zet in op duurzame gedragsverandering bij verschillende kleine en grotere doelgroepen. 
3. Is zichtbaar aanwezig in verschillende buurten van Gent. Neemt in het kader van de functie deel aan 

buurtoverleg. 
4. Gaat gericht op zoek naar burgers die willen meewerken aan onze acties. Stimuleert netheidscharters 

en andere initiatieven rond een nette buurt, zorgt voor de opstart en de opvolging. Analyseert mogelijke 
knelpunten en stuurt efficiënt bij. 

5. Detecteert probleemlocaties, probleemdoelgroepen rond correct aanbieden van afval en sluikstort- 
zwerfvuilgevoelige locaties. Brengt deze in kaart. Doet inzien dat sluikstorten ‘not done’ is. 

6. Kan zich inleven in de leefwereld van verschillende doelgroepen. 
7. Spreekt burgers aan op het correct aanbieden van hun afval en dit volgens de geldende regels van het 

retributie- en politiereglement. 
8. Coördineert acties rond afvalvoorkoming, bv. Repair Cafés. 
9. Organiseert informatiesessies over het correct aanbieden van afval voor diverse doelgroepen, 

waaronder ook scholen. 
10. Is bij de opstart van nieuwe werkwijzen (bv. nieuwe sorteerregels), manieren van ophalen (bv. opstart 

ondergrondse containers, mobiele parken, opening nieuwe parken …) aanwezig om burgers te 
sensibiliseren. 

11. Neemt samen met de expert preventie- en sensibilisering deel aan de sluikstortwerkgroep en stelt hier 
concrete acties voor. 

12. Organiseert zowel kleine als grote evenementen en neemt hieraan deel. 
13. Evalueert acties, maakt een duidelijke rapportering en doet voorstellen tot verbetering. 
14. Kent de op de medewerkers van IVAGO toepasselijke regelgeving en/of weet waar deze te raadplegen 
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zijn. Leeft deze zelf na. 
15. Gebruikt de software die in IVAGO nodig is voor de werking. 
16. Continuïteit: is in het kader van het rechtsbeginsel van de continuïteit van de dienstverlening van IVAGO 

inzetbaar binnen IVAGO. 
 
BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  
Vlotheid in alle communicatie. 
Openstelling voor andere meningen/ideeën. 
Inleving in verschillende doelgroepen. 
Aantal creatieve realisaties. 
Aantal (geen) fouten in de uitgebrachte publicaties 
Gehaalde deadlines. 
Realisatie van de vooropgestelde KPI’s. 
Duidelijkheid van de rapporten en de presentatie ervan. 
Getoonde flexibiliteit, zowel naar arbeidstijd als naar jobinhoud 
Aspect “teamspeler”. 
Aantal (pro-) actieve acties om klachten van externe klanten te vermijden. 
Gegeven ondersteuning, informatie en sturing aan klanten i.v.m. communicatieplannen. 
 
Competenties: 

 Jobkennis 
Grondige kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven. 
Kennis van Gent en zijn bewoners. Blijft op de hoogte van de context waarbinnen IVAGO werkzaam is en 
volgt de evolutie ervan op. Kent daartoe het afvalbeleid in het algemeen en het beleid van IVAGO in het 
bijzonder. 
Analytisch en probleemoplossend vermogen, kan op een vlotte manier cijfers analyseren en conclusies 
formuleren. 
Is vaardig in informatica- en smartphonegebruik, heeft een goede basiskennis van Ms office, gebruikt 
courant mail en de nodige sociale media. Schoolt zich regelmatig bij. 
Heeft een goede kennis van moderne communicatiemiddelen en -technieken. 
 

 Resultaat- en veranderingscompetent 
Staat open voor veranderingen en/of nieuwigheden binnen de functie. Levert de nodige inspanningen om 
deze aan te leren en vervolgens toe te passen. Actualiseert de gebruikte methoden, werkwijzen, processen, 
kennis op proactieve en positieve wijze. 
Is innovatief, denkt vooruit en streeft steeds naar kwaliteitsverbetering. Doet voorstellen tot verbetering, legt 
deze voor en voert ze vervolgens uit. Is creatief. 
Neemt de nodige acties om fouten en problemen te rapporteren en te corrigeren of op te lossen. 
Is gericht op een goed en tijdig resultaat en blijft daarbij accuraat werken. 
 

 Integriteit en betrouwbaarheid 
Heeft verantwoordelijkheidszin en stiptheid om afspraken na te komen. Meldt elke ‘onregelmatigheid’. 
Kan het werk even correct afwerken met of zonder toezicht. Is stressbestendig, ook op piekmomenten. 
Gaat tactvol en discreet om met gegevens over personeel (privacy) en bedrijf  (beroepsgeheim). 
Is bereikbaar, ondersteunend en aansturend voor het team. Is collegiaal en behandelt iedereen gelijk, 
roddelt niet negatief, gebruikt geen “paraplusysteem”. 
Volgt algemeen sociale en ethische normen: geen onderscheid op basis van geslacht, geaardheid, geloof, 
ras of stand. Volgt de waarden van IVAGO. Is loyaal ten opzichte van IVAGO en verdedigt IVAGO ook ten 
opzicht van derden. 
Past de regelgeving correct toe en laat geen afwijkingen daarop toe. Is een teamwerker maar kan ook 
individueel goed presteren. 
 

 Communicatie 
Is assertief, tactvol. Kan en durft duidelijk en verbindend de eigen mening zeggen om samen tot een 
oplossing te komen. 
Verwoordt een boodschap en/of opdracht vlot en duidelijk en brengt die ook zo over.  
Kan foutloos brieven en teksten schrijven in behoorlijk Nederlands en rekening houdend met de 
bestemmeling. 
Gebruikt vlot de bestaande communicatiemiddelen. 
Neemt initiatief en geeft regelmatig goede terugkoppeling naar de leidinggevenden en de collega’s. 
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VOORWAARDEN 

 
Vereiste ervaring, scholing en opleiding (staat los van de anciënniteit) 

 Bij aanwerving (cumulatief) 
Bezit het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig conform de richtlijnen van de Vlaamse 
gemeenschap voor lokale besturen.  
Heeft 3 jaren relevante en effectieve ervaring. 
Bezit een geldig rijbewijs B. 
 

 Bij bevordering (cumulatief) 
Is tewerkgesteld bij IVAGO. Voldoet aan de statutaire of reglementaire voorwaarden voor bevordering. 
Behaalde bij de laatste evaluatie een globaal gunstige evaluatie in de uitgeoefende functie. 
Heeft 3 jaren relevante en effectieve ervaring. 
Bezit een geldig rijbewijs B. 
 

 Tijdens de loopbaan: 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht. 
Volgt met succes interne of externe opleidingsprogramma’s.  
Blanco bewijs (strafblad) van goed zedelijk gedrag behouden.  
Bezit en behoudt een geldig rijbewijs B en kan dit blijven gebruiken. 
Blijft door opleiding een expert in zijn vakgebied. 
Past zich aan de functiebeschrijving aan en voert het daar omschreven werk uit. 
Past zich aan de noodwendigheden en veranderlijkheid van de dienst aan. 
 


