
 
 

Functieprofiel 

Applicatiebeheerder  

B1-3 

 

Functietitel Deskundige IT 

Afdeling Organisatie 
Je werkt binnen een geïntegreerde ondersteunende dienst voor stad, 
OCMW, Zorg en de regionale Woondienst. 

Plaats in het organogram Als applicatiebeheerder rapporteer je aan de organisatiecoach en werk 
je nauw samen met de andere leden van het team digitaal. 

Niveau B 

Weddeschaal B1-3 

 

Doel van de functie 

In het lokaal bestuur worden heel wat applicaties en informatiesystemen gebruikt. Sommige zijn heel 

specifiek gericht op één dienst, anderen worden over de ganse organisatie ingezet. De 

applicatiebeheerder bouwt de dienstverlening naar de eindgebruikers kwalitatief uit en begeleidt de 

eindgebruikers bij het correct en vlot gebruik van de applicatie. In deze rol ben je verantwoordelijk voor 

de applicaties die organisatiebreed ingezet worden. Nieuwe applicaties start je mee op en je zorgt 

ervoor dat de applicaties snel kunnen ingezet worden binnen de organisatie. Voor bestaande 

applicaties bewaak je de efficiënte inzet en ben je het aanspreekpunt voor eindgebruikers bij 

problemen. 

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

1. Snel en efficiënt helpdeskmeldingen, problemen en/of storingen oplossen voor de 
applicaties die jij beheert. 

2. Je voert opdrachten en concrete projecten uit eigen aan het team en je ondersteunt 
bij taken van andere teams.  

3. Je beheert correct de data en de datastructuur binnen jouw applicaties en zorgt ervoor 
dat de nauwkeurigheid behouden wordt. Je verzorgt ook zelf een groot deel van de 
data-input.  

4. Je coacht medewerkers die met de applicaties werken om deze goed en zorgvuldig 
te gebruiken. Je staat open voor alle vragen en stelt je hulpvaardig op als digitaal 
aanspreekpunt binnen de teams waar je werkt.  

5. Je voert onderhouds- en serviceopdrachten uit binnen een voorziene planning. 
6. Zelfstandig kleine projecten uitvoeren of deze in teamverband uitvoeren. Hiervoor 

gebruik je jouw specifieke kennis en deel je deze met je collega’s. 
7. Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden. Je stelt 

je daarbij multifunctioneel op en ondersteunt elkaar binnen verschillende technische 
disciplines.  

  



 
 

Profiel 

1/ Kennis 

- Je beschikt over een zeer grondige kennis van M365. 

- Je bent zeer vlot met applicaties en begrijpt de achterliggende werkprocessen. Je hebt een goede 

kennis van recente softwareontwikkelingen.  

-  Kennis van ITIL/ITSM systemen is een pluspunt maar geen must.  

- Je bent bereid kennis op te doen over de structuur en de werkingscultuur van de lokale overheid 

en houdt rekening met de geldende regels ivm informatieveiligheid. 

 

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies. 

 Informatie analyseren Gericht analyseren van gegevens en kritisch 
beoordelen van informatie. 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing. 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren. 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen. 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren. 

Omgaan met 
relaties 

In team werken Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar 
mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 
de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking. 

 Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties. 

 

Verruimende bepalingen 

Je bent flexibel in de werkuren. 

   



 
 

Taakprofiel 

Applicatiebeheer 
Doel: Je beheert correct en deskundig de aan jouw toegewezen applicaties. In de eerste drie jaar 
zullen dit onder meer de applicaties Topdesk en Arinto zijn. Deze applicaties worden uitgerold in 
samenwerking met andere besturen in de regio en binnen een gesubsidieerd project.  
 
Dit houdt onder meer volgende taken in: 

- Adviseren en ondersteunen van eindgebruikers die met de applicatie werken 
- Aanspreekpunt voor alle vragen rond digitaal werken en werken met jouw applicaties. In de 

eerste drie jaar zal dit voornamelijk binnen het team werkplaatsen zijn 
- Voorstellen van initiatieven waarmee de digitale werkplek efficiënt kan worden 

geoptimaliseerd 
- Positioneren van vragen uit de organisatie in het groter geheel binnen het platform 
- Spilfiguur in het implementeren van Topdesk, Arinto of andere applicaties binnen het team 

werkplaatsen 
- Begeleiden van de medewerkers van het team werkplaatsen bij het gebruik van hun 

toepassingen, het oplossen van hun incidenten, problemen en changes 
- Vertalen van gebruikerswensen naar pragmatische functionele oplossingen in overleg met de 

collega’s van team digitaal 
- Workshops en trainingen organiseren voor het gebruik van de door jou beheerde applicaties.  
- Handleidingen/procedures uitwerken voor jouw applicaties 
- Ondersteunen van de teamleiders van de werkplaatsen bij het opmaken en beheren van hun 

planning in de digitale tools 
 

 
Inventarisatie en databeheer 
Doel: Je geeft data correct en zorgvuldig in en bewaakt een correcte aanleg van 
inventarissen/databases binnen de door jou beheerde applicaties.  
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- Omzetten van diverse lijsten (Word, Excel...) naar de applicatie Topdesk 
- Opzetten van concrete werkstromen in de applicatie Topdesk 
- Correcte ingave van data bewaken en bijsturen van gebruikers indien nodig 

 
 
Projectwerk 
Doel: Zelfstandig kleine projecten uitvoeren of deze in teamverband uitvoeren. Hiervoor gebruik je jouw 
specifieke kennis over de applicaties en deel je deze met je collega’s. De applicaties Topdesk en Arinto 
worden de eerste drie jaar nieuw uitgerold binnen de werkplaatsen.  
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- Zelfstandig uitwerken van toegewezen projecten 
- Vlotte rapportage naar de andere projectpartners over jouw werkzaamheden, zowel binnen het 

team werkplaatsen, team digitaal als met de regionale collega’s 
- Vragen en/of structurele problemen van eindgebruikers rapporteren naar de projectcoördinator 
- Werken in teamverband  
- Mee inzetten op een goede communicatie binnen het projectteam 
- Mee opvolgen van de voortgang van het project en de tussentijdse terugkoppeling naar de 

projectcoördinator 
- Formuleren van projectsuggesties die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte 

dienstverlening 

  



 
 

Technische ondersteuning 
Doel: Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden.  
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  
 

- Mee uitvoeren van specifieke hardware- of software-installaties in functie van de aan jou 
toegewezen projecten 

- Diverse ondersteunende werkzaamheden binnen de digitale omgeving van het team 
werkplaatsen 

- Teamleiders en medewerkers van het team werkplaatsen technisch ondersteunen bij 
problemen of vragen.  

- Coördinerend optreden naar de helpdesk IT bij grotere problemen.  
 
 
 


