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Plaats in de organisatie

algemeen directeur

coördinator strategische
subsidiewerving

Je werkt als coördinator strategische subsidiewerving onder leiding van en rapporteert aan de
algemeen directeur. Je maakt deel uit van het stafteam. Je neemt opdrachten op die de ganse
organisatie aanbelangen.
Je werkt nauw samen met het managementteam, met alle directies binnen de stad en met
agentschappen van de stad en het OCMW. Daarnaast heb je frequente contacten met externen, met
Leuvense actoren en partners uit de stedelijke netwerken, andere centrumsteden en met de hogere
overheden, en specifiek met Europese directoraten en netwerken.

Doel van de functie
Als subsidiewerver coördineer je het optimaal gebruik van Europese en andere strategische
subsidiestromen om organisatiebreed projectmatig het meerjarenplan te cofinancieren, met als doel
de ambities van stad Leuven sneller, beter of betaalbaarder te realiseren.
Je neemt hierin een coördinerende en trekkersrol op (financieringsbehoeften en beschikbare
subsidiekanalen en -opportuniteiten in kaart brengen, strategische voorbereiding, keuze van
projecten, kosten-batenanalyse …) waarbij je bestaande en toekomstige subsidieprocessen
stroomlijnt en (samen met de diensten) opvolgt. Je bereidt subsidiedossiers samen met de diensten
en/of projectleider voor.
Binnen groep Leuven bewaak en verbeter je continu het proces “subsidiewerving, -opvolging en rapportering”. Je bent zowel voor de organisatie als voor de externe partners aanspreekpunt voor het
thema en de wervingsstrategie, communiceert over lopende en toekomstige projecten, en verzorgt de
verplichte interne rapportering aan het bestuur over subsidiewerving door de organisatie.
Je bent een netwerker pur sang waarbij je focust op brede interne en externe samenwerking, en
geschikte samenwerkingsverbanden kent en kan aanwenden op lokaal en bovenlokaal vlak
(stedennetwerken, Vlaams, (inter)federaal, Europees en internationaal), in afstemming met de andere
stadsmedewerkers. Zo heb je toegang tot de meest actuele informatie over subsidieopportuniteiten en
heb je proactief toegang tot geschikte partners, projectconsortia en kan je ideeën en noden oppikken
en introduceren in de organisatie.

Resultaatsgebieden
1. Als coördinator subsidiewerver verken je de financieringsmogelijkheden op provinciaal,
Vlaams, federaal en Europees niveau en zet je er optimaal op in. Je bent verantwoordelijk
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voor het indienen (samen met de diensten en/of projectleider) van goede aanvragen en het
continu opvolgen van het globale proces van subsidiewerving, - opvolging en rapportering. Als
sterke netwerker ga je hierin proactief en planmatig te werk en optimaliseer je het proces
waarbinnen de projectverantwoordelijken hun projecten kunnen uitrollen.

Voorbeelden van activiteiten


















Vertrekkende van het meerjarenplan van stad Leuven ga je (pro-)actief op zoek naar
externe middelen om de ambities van stad Leuven, zoals vertaald in het
meerjarenplan, te financieren;
Je hebt een goede kennis van het Europese subsidielandschap en deelt je kennis
binnen de organisatie;
Je zet in op de maximale verwerving van bijkomende subsidies voor stedelijke
projecten en je pakt dit proactief, strategisch en planmatig aan;
Je vindt je weg in de bestaande kennisdatabank(en) inzake subsidiëring en vertaalt
relevante oproepen naar de organisatie;
Je werkt mee aan de positionering van stad Leuven op de Europese kaart door een
netwerk uit te bouwen met subsidiërende overheden, intermediaire organisaties,
Europese steden en relevante netwerken. Je neemt actief deel aan informatie- en
overlegvergaderingen;
Je vertegenwoordigt de stad en haar volledig beleid op Europese
netwerkbijeenkomsten;
Je maakt in cocreatie met de betrokken dienst en/of projectleider het aanvraagdossier
voor subsidies op en volgt dit, samen met de projectleider in de betrokken dienst,
verder op tot na de goedkeuring;
Je betrekt relevante diensten bij het opstellen en uitwerken van projectideeën om de
dossiers inhoudelijk te staven;
Je reikt niet enkel innovatieve oplossingen aan, je pikt sluimerende innovatieve
ideeën op en zet ze om in een strategische aanpak. Je zet je collega’s aan tot “out of
the box” denken om subsidiekansen optimaal te benutten;
Je stelt informatie ter beschikking aan de projectverantwoordelijken, deelt kennis en
stroomlijnt interne processen om een vlotte (financiële) opvolging en rapportering van
goedgekeurde dossiers te garanderen;
Je legt contacten met subsidiërende overheden;
Je bouwt een partnernetwerk uit en bent bereid tot regelmatige verplaatsingen voor
opdrachten in het buitenland.

2. Als procesmanager optimaliseer je het proces “subsidiewerving, -opvolging en -rapportering”
voor groep Leuven.

Voorbeelden van activiteiten









Je informeert de stadsmedewerkers over de relevante bovenlokale en Europese
subsidieprogramma’s;
Je zet een kader en een werkwijze uit voor alle taken in het kader van
subsidiewerving, -opvolging en -rapportering. Je brengt hierbij in het bijzonder de
rolverdeling tussen de diverse stedelijke diensten in kaart;
Je geeft opleidingen aan stadsmedewerkers over de uitdagingen en werkwijze van
alle aspecten met betrekking tot subsidiewerving, -opvolging en -rapportering;
Je ontwikkelt een afwegingskader om de strategische match tussen de
subsidieopportuniteiten en de ambities van stad Leuven, zoals uitgewerkt in het
meerjarenplan, te duiden;
Je werkt in nauw overleg met de directie Financiën een kader uit dat de financiële
opvolging van de verworven subsidies voor de diensten faciliteert;
Tegelijk ondersteun je de diensten in het proces van administratieve en inhoudelijke
opvolging hiervan;
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Je bewaakt de voortgang van de subsidies en rapporteert hierover periodiek aan het
managementteam en het bestuur.

3. Als facilitator en netwerker stimuleer en onderhoud je contacten en samenwerkingsverbanden
binnen en buiten de organisatie.

Voorbeelden van activiteiten









Je organiseert systematisch overleg over je lopende dossiers met interne
stadsdiensten en/of externe partners, stemt standpunten op elkaar af of
integreert ze om tot een gedragen resultaat te komen;
Je volgt burgeroverleg op in kader van brede participatie;
Je verzekert goede contacten met de toezichthoudende overheid
(afstemming, informatie-uitwisseling, verkrijgen van advies);
Je onderhoudt goede contacten met collega’s van andere steden en
gemeenten (hoofdzakelijk de centrumsteden) en OCMW ’s: formeel
(intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of informeel (uitwisseling
van ervaring, advies …);
Je bouwt netwerken uit met actoren die bij de werking van je dossiers betrokken
zijn of een meerwaarde betekenen voor je projecten;
Je woont studiedagen bij en volgt relevante literatuur, wetgeving en
maatschappelijke ontwikkelingen op …

4. Als rechterhand van de algemeen directeur neem je korte termijn en ad-hocopdrachten op.

Voorbeelden van activiteiten


Je ondersteunt de algemeen directeur bij het opnemen van strategische opdrachten
van korte termijn en ad-hoctaken;
 Je beantwoordt in opdracht van de algemeen directeur vragen van zowel
interne medewerkers als externen …;
 Je ondersteunt bij concrete acties volgend op beleidsbeslissingen of -vragen,
zowel door internen als externen;
 Je bereidt inhoudelijke info voor vergaderingen voor;
 Je volgt administratieve flows mee op zoals samenwerkingscontracten,
subsidiedossiers…;
 Je adviseert op vraag over een specifiek punt;
 …
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Competenties
Waardegebonden competenties
1. Zelfontwikkeling (niveau II)
Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te groeien met veranderingen.
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling.






Heeft belangstelling voor onderwerpen die niet direct zijn vakgebied betreffen en benut deze om zijn aanpak en werking te optimaliseren;
Blijft kritisch op zijn ontwikkeling en stelt zijn werk ter discussie, vraagt regelmatig feedback;
Deelt kennis- en leerervaringen met anderen, leert van en met anderen;
Toont inzicht in zijn kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, waarden, drijfveren, interesses en ambities
Heeft inzicht in zijn leerstijl en herkent ook andere manieren van leren.

2. Klantgerichtheid (niveau II)
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.






Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge
enquêtes, …);
Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden;
Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen;
Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk;
Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv.
handicap, kinderen, …).
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3. Samenwerken (niveau II)
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen.






Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang;
Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren;
Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af;
Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken;
Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

4. Verantwoordelijkheid nemen (niveau III)
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie.






Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit;
Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en spreekt ook anderen erop aan;
Zorgt ervoor dat iedereen in de entiteit of organisatie op de hoogte is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze
te respecteren;
Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de
eigen entiteit;
Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie.
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Graadgebonden competenties
1. Flexibiliteit (niveau II)
Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze
zijn gedrag kunnen aanpassen.
Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken.






Evalueert regelmatig kritisch het (te verwachten) resultaat, met als doel de gekozen aanpak tijdig te kunnen bijsturen;
Reageert alert op informatie die het bijsturen van de gekozen aanpak noodzakelijk maakt (merkt de informatie op, schat gevolgen in, overloopt
alternatieven);
Formuleert meerdere concrete alternatieven om de doelstellingen beter en efficiënter te kunnen bereiken;
Heeft een repertoire aan gedragsstijlen, tactieken en benaderingswijzen waaruit hij kan kiezen naargelang het doel en de situatie;
Maakt, als dat nuttig of nodig is, gebruik van indirecte beïnvloedingsmethodes (bv. netwerking) om de kansen op slagen te verhogen.

2. Overtuigen (niveau II)
Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak.
Overtuigt door inhoud én aanpak.






Argumenteert authentiek en genuanceerd;
Brengt zijn argumenten scherp onder woorden;
Begrijpt welke argumenten en redeneringen anderen aanspreken en gebruikt deze;
Brengt met zijn ideeën en voorstellen enthousiasme teweeg;
Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen en reageert constructief op negatieve reacties of weerstand.
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3. Netwerken (niveau III)
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
Bouwt doelgericht een professioneel en invloedrijk netwerk uit over de grenzen van zijn entiteit (allianties, coalities, …).






Brengt mensen uit verschillende netwerken met elkaar in contact;
Gebruikt zijn netwerk om het draagvlak te verbreden waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan waarmaken;
Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk;
Betrekt anderen bij zijn professionele netwerken en stimuleert hen die uit te bouwen;
Is integer, samenwerkend en open bij het inschakelen van zijn netwerk.

4. Oordeelsvorming (niveau III)
Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
Vormt een geïntegreerd oordeel.






Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk;
Neemt in zijn standpunt verschillende belangen in overweging;
Benoemt zowel de positieve als negatieve kanten van zijn standpunt of voorstel;
Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie;
Vertaalt een synthese naar een vraagstelling of advies en geeft zo een inhoudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar voren brengt.
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5. Visie (niveau II)
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak.






Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext;
Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein;
Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn;
Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden;
Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld.

6. Resultaatgerichtheid (niveau II)
Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen.
Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken.






Legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen;
Gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om die doelen te bereiken, weegt opties tegen elkaar af;
Mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega’s) moet overtuigen;
Evalueert op regelmatige basis zijn resultaten en stuurt het proces bij om de doelstellingen te behalen;
Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven als hij met hindernissen en tegenslagen te maken krijgt.
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7. Innoveren (niveau I)
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.







Accepteert verandering en vernieuwing;
Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee;
Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden;
Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit;
Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot concrete voorstellen.
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Functiespecifieke competenties (niveau I tot en met III)
1. Computervaardigheden


Gevorderde kennis en gebruik van courante kantoortoepassingen en specifieke software-pakketten,(web)applicaties en/of databanken binnen je eigen
werkdomein: niveau II.

2. Procedures en wetgeving


Gevorderd inzicht in wetgeving in relatie tot eigen werkveld(en) en/of klantengroep: deze wetgeving frequent toepassen in standaarddossiers,
occasioneel in complexe dossiers: niveau II.

3. Sectorspecifieke competenties








Je bent vertrouwd met en hebt een grondig inzicht in de organisatie: niveau II.
Gevorderd inzicht in het implementeren van veranderingsprocessen binnen een overheid: niveau II.
Gevorderd inzicht in de besluitvormingsprocessen binnen de overheidscontext: niveau II.
Gevorderd inzicht in bestuurlijke processen: niveau II.
Gevorderd inzicht in politiek-bestuurlijke omgeving en overlegstructuren gerelateerd aan de organisatie: niveau II.
Gevorderd inzicht in project- en procesmatig werken en in bijhorende tools en technieken (voorbeelden hiervan zijn benchmarking, Lean …): niveau II.
Gevorderd inzicht in mogelijkheden van subsidiëring (provincie, Vlaanderen, Europa, niet-gouvernementeel …): niveau II.
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