
Communicatieverantwoordelijke/Informatieveiligheids-

consulent (m/v) 

Graad 

Beleidsverantwoordelijke 

Functie 

Communicatieverantwoordelijke - Informatieveiligheidsconsulent (m/v) 

Plaats in het organogram 

Je wordt tewerkgesteld in de Dienst Communicatie, die valt onder de Directie Bedrijfsvoering. Je 

rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering/secretaris en aan de zonecommandant. Je stuurt en 

ondersteunt werkgroepen die te maken hebben met communicatie.  In de toekomst geef je mogelijk 

leiding of stuur je medewerkers aan in het kader van projecten/taken. 

Doelstelling van de functie 

Uitwerken en implementeren van een communicatiebeleid en een informatieveiligheidsbeleid en 

instaan voor interne en externe communicatie. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking 

van de Dienst Communicatie. Zo zorg je er mee voor dat Hulpverleningszone 1 zijn kerntaken kan 

vervullen. 

Functie-inhoud  

Kerntaken 

Als communicatieverantwoordelijke (m/v) voer je volgende kerntaken uit:  

▪ Communicatiebeleid: ontwerpen, ondersteunen, opvolgen en uitvoeren van een 

communicatiebeleid 

Je werkt in ondersteuning van en samen met de Directeur Bedrijfsvoering een beleid uit rond 

communicatie. Dit betreft zowel interne communicatie en externe communicatie.  

Je staat ook mee in voor de implementatie en uitvoering van dit beleid. 

• Je bepaalt en onderzoekt de noden met betrekking tot communicatie. 

• Je formuleert beleidsvoorstellen, nota’s en adviezen. 

• Je bepaalt interne en externe communicatiemiddelen en kanalen. Je houdt 

hierbij rekening met de organisatiekenmerken en behoeften.  

• Je voert hiervoor overleg met verschillende partijen. Je maakt de nodige 

afspraken met verschillende interne partners omtrent informatiedoorstroming. 

• Je implementeert het communicatiebeleid van A tot Z en voert hiervoor ook 

taken uit rond communicatie. 

• Je waakt over de uitvoering en de uitbouw van het communicatiebeleid 



• Je evalueert het beleid en stuurt indien nodig bij. 

 

▪ Interne en externe communicatie:  Instaan voor een open externe en interne communicatie. 

Verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden. Zorgen 

voor een correcte informatiedoorstroming naar de medewerkers en de leidinggevenden. 

• Je organiseert persconferenties en fungeert als verantwoordelijke communicatie 

naar externe partijen (burgers, steden en gemeenten, enz.) 

•  Je maakt ook persberichten op. 

•  Je geeft advies en levert een bijdrage aan de bewaking van de huisstijl.  

• Je bouwt contacten uit en overlegt met andere betrokken partijen (bijvoorbeeld 

communicatieverantwoordelijken van steden en gemeentes en andere zones)  en 

neemt deel aan de vergaderingen van de communicatieverantwoordelijken van de 

Vlaamse hulpverleningszones.  

• Je verzorgt de crisiscommunicatie en maakt hiervoor de nodige afspraken 

(bijvoorbeeld bij noodsituaties, ,…)  

• Je ondersteunt de verschillende posten en directies op het vlak van communicatie.  

• In het kader van bepaalde opdrachten stuur je projectleden aan en volg je de 

kwaliteit en timing van geleverde taken op. In de toekomst geef je mogelijks leiding. 

• Je werkt mee aan een optimale interne communicatie binnen de organisatie met 

aandacht voor het informeren van de medewerkers over het beleid, beslissingen van 

het zonecollege en de zoneraad. 

• Je zorgt voor een duidelijke communicatie bij veranderingsprocessen en  projecten. 

 

▪ Communicatiemix: mee ontwerpen, ontwikkelen, coördineren van de diverse 

communicatiekanalen (website, intranet, interne nieuwsbrief, sociale media, …) 

• Je schrijft en redigeert teksten en levert input voor onder meer de zonale website, de 

nieuwsbrief, intranet en sociale media.  

• Je werkt in nauw contact met de ICT-verantwoordelijken en eindgebruikers aan de 

uitbouw van een intranet en optimaliseert mee de website van Hulpverleningszone 

1. Hiervoor volg je mee de timing en kwaliteit op. Je levert de nodige input en het 

nodige advies hiervoor. 

• Ontwerpen van een sociaal mediabeleid. 

• Je blijft op de hoogte van trends en evoluties binnen het luik communicatie en 

digitale media en kan dit toepassen binnen Zone 1. 

• Je volgt de kwaliteit op van externe leveranciers (bv drukwerk, grafische vormgevers, 

enz.). 

 

▪ Evenementen en PR 

• Je ondersteunt en stuurt de werkgroep evenementen aan om kwalitatieve 

evenementen (Nieuwjaarsreceptie, zonaal evenement, …) te organiseren. 

• Je ondersteunt de dienst BPA in hun acties omtrent brandpreventie. 

 

▪ Openbaarheid van bestuur 

• Je volgt de wetgeving op omtrent openbaarheid van bestuur. 



• Je werkt samen met de secretaris aan de procedure omtrent openbaarheid van 

bestuur. 

• Je geeft advies op aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. 

 

▪ Wetgeving en evoluties  opvolgen 

• Je volgt wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen van belang voor de 

werking van de dienst op. 

• Je vertaalt de verwerkte wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen in 

nuttige en hanteerbare informatie 

Afhankelijke van de wijzigende omstandigheden of noden van de organisatie kan dit takenpakket ook 

uitgebreid worden. 

 

 
Als informatieveiligheidsconsulent voer je volgende taken uit voor Hulpverleningszone 1. 

▪ Je fungeert als informatieveiligheidsconsulent.  

• Je stelt een informatieveiligheidsplan op, werkt een beleid uit inzake informatie- 

en ICT-veiligheid voor Hulpverleningszone 1 (en mogelijks andere zones). Je 

stuurt dit informatieveiligheidsbeleid bij rekening houdend met de wijzigende 

regelgeving en evoluties. 

•  Je verleent advies inzake informatieveiligheid en staat in voor sensibilisatie van 

interne medewerkers. 

• Je voert controles uit met betrekking tot de logische en fysieke beveiliging van 

gegevens, in het bijzonder van privacy gevoelige gegevens. 

• Je documenteert hierbij de nodige gegevens en documenten om zo te voldoen 

aan de geldende wetgeving. 

• Daarnaast werk je mee aan een beleid rond het bepalen van rechten en toegang 

tot toepassingen, enz. 

• Je volgt hiervoor een opleiding tot informatieveiligheidsconsulent. 

Daarnaast kunnen ook volgende taken tot jouw takenpakket behoren:  

▪ Brieven, documenten en dossiers archiveren en opvolgen 

▪ College- en raadsvoorstellen opmaken 

▪ Signaleren van behoeften, tekorten en problemen rondom de werking van de dienst en 

meedenken over oplossingen  

▪  

 

Competenties 

Resultaatgericht werken 

Gericht op kwalitatief realiseren van opdrachten  



▪ Houdt rekening met kwaliteitscriteria 

▪ Kritisch zijn ten opzichte van het eigen werk, controle uitoefenen op resultaten en deze 

afwegen ten opzichte van de vooropgestelde criteria 

▪ Blijven verdiepen in de materie  

▪ Mogelijkheden zoeken om de kwaliteit van het werk te verbeteren 

Visie ontwikkelen 
 
Vertalen van ontwikkelingen, trends,… naar beleidsvoorstellen 
 

▪ Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 

▪ Levert een bijdrage aan de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein 

▪ Ontwikkelt voorstellen en plannen op basis van de uitgestippelde strategie rond 

communicatie 

▪ Vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden voor het eigen beleidsdomein 

Loyaal samenwerken 

▪ Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

▪ Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang 

▪ Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

▪ Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen 

▪ Zoekt actief naar samenwerkingsverbanden 

Besluitvaardigheid 

▪ Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat of bij 

complexe dossiers 

▪ Beargumenteert de genomen beslissingen 

▪ Betrekt anderen bij de besluitvorming  

 

Nauwgezetheid 

▪ Werkt aandachtig geconcentreerd  

▪ Heeft oog voor details 

▪ Corrigeert fouten of onnauwkeurigheden en zoekt naar methoden om correcte resultaten te 

faciliteren 

Integriteit  

▪ Neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk 

▪ Gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie en sensibiliseert 

anderen 

▪ Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is  

▪ Toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid  

Klantgerichtheid 



Actief meedenken, inspelen op vragen van de klant 

▪ Leeft zich in de situatie van klanten in 

▪ Bevraagt noden, behoeften van de klant 

▪ Speelt in op vragen van klanten en houdt zich aan de regels of afspraken 

▪ Denkt spontaan mee met de klant 

▪ Zoekt naar oplossingen bij problemen 

Organiseren 

▪ Prioriteiten stellen in het werk, rekening houden met gestelde uitvoeringstermijn/deadline 

▪ Opdrachten inplannen van het team 

▪ Opvolging van vooruitgang van het werk en stand van zaken 

▪ Procedures, werkdocumenten, enz. aanpassen en ter beschikking stellen voor betrokken 

partijen  

 

Schriftelijk communiceren 

Schrijven van informatie en adviezen in een vlotte begrijpelijke en correcte stijl en anderen motiveren 

en aanmoedigen om deze correcte stijl te hanteren. 

▪ Zeer begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren 

▪ Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel 

▪ Een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren 

▪ Boodschappen sprekend weergeven aan de hand van illustraties, structuur, enz. 

Rapporteren 

Mondeling en schriftelijk feedback of verslag uitbrengen van de voortgang van uit te voeren 

opdrachten, het resultaat en correct en begrijpelijk communiceren met belanghebbenden 

▪ Begrijpelijk en correct mondeling communiceren en rapporteren 

▪ Begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren  

▪ Problemen signaleren inzake de werkzaamheden en de belanghebbenden op de hoogte 

houden van de stand van zaken 

▪ Correct inschatten aan wie en wanneer gerapporteerd dient te worden en afspraken maken 

hieromtrent 

Vaktechnische competenties 

▪ Beschikken over de nodige expertise en kennis met betrekking tot communicatie en 

communicatiemiddelen 

▪ Kennis informaticatoepassingen zoals Word, Excel, digitale media, en eventueel  InDesign  

▪ Basiskennis ICT-toepassingen en bereid zich te verdiepen in informatieveiligheid 

 

Regelgericht werken 

▪ Respecteren van de juridische regelgerichte context  



▪ Op de hoogte blijven van regelgeving  

▪ De regelgeving kunnen vertalen in correcte procedures en werkdocumenten 

▪ Toezien en adviseren van collega’s bij het (juridisch) correct toepassen van procedures 

 


