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Doel van de functie 

Leveren van logistieke, technische en praktische ondersteuning bij de 
voorbereiding, organisatie en uitvoering van activiteiten, producties 
en evenementen van de cluster vrije tijd 

met het oog op bijdragen aan een effectief, efficiënt en vlot functioneren van de dienst 
vrije tijd en zijn dienstverlening naar klant(en). 

 

Context 

De logistiek en technisch medewerker werkt binnen vastgelegde procedures, instructies en werkafspraken van de dienst vrije tijd.  

De dienst vrije tijd behoort tot de cluster inwoners en vrije tijd.  
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Resultaatsgebieden 

    

Wat  Resultaat Voorbeeldactiviteiten 

1. Logistiek en technisch ondersteunen 

(Laten) installeren, 
bedienen en demonteren 
van logistieke en technische 
middelen 
 

teneinde evenementen, activiteiten 
en producties tijdig en 
correct technisch en 
logistiek te ondersteunen 
zowel bij de 
voorbereidingen, als bij de 
uitvoering en nazorg 

Voorbereiding: 
✓ Technische fiche artiesten doornemen  
✓ Contact met technieker artiest of artiestenbureau om afspraken te maken over de 

logistiek en techniek 
✓ Materialen en technieken bestellen die niet aanwezig zijn in huis en transport regelen 
✓ Technieker vastleggen voor complexere technische ondersteuning 
✓ Gebruiksklaar (laten) maken en installeren van technisch (lichtbrug, boxen, microfoon, 

...) en logistiek (tafels, stoelen, podium, tribune, tentoonstellingspanelen, ...) 
materiaal 
 

Uitvoering:  
✓ Verzorgen van eenvoudige licht- en geluidstechniek tijdens voorstellingen, lezingen, 

filmvertoningen en cursussen in Gemeenschapscentrum Warande of occasioneel op 
andere vrijetijdslocaties (vb. vrijetijdshuis of BOKAAL) 

✓ Bedienen van technische apparatuur (geluid, licht, ...) op producties, activiteiten, 
evenementen, manifestaties, ... 

✓ Stand-by zijn bij voorstellingen, optredens en gebruik van derden 
 
Nazorg: 
✓ (Laten) demonteren, opbergen, opruimen en stockeren van technische en logistieke 

middelen 
✓ Controle van het materiaal 
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Resultaatsgebieden 

    

Wat  Resultaat Voorbeeldactiviteiten 

✓ … 

2. Materiaal beheren en onderhouden 

Beheer (aankoop, huur, 
onderhoud en opslag) van 
technische en logistieke 
middelen in GC Warande en 
vrijetijdshuis 
 
 
 

teneinde te verzekeren dat 
evenementen, activiteiten 
en producties permanent 
kunnen beschikken over de 
geschikte en gebruiksklare 
technische en logistieke 
middelen 

✓ Up-to-date houden van technisch materiaal in GC Warande (inclusief de 
vergaderzalen) en vrijetijdshuis 

✓ Voorstellen doen voor vervanging van technisch materiaal 
✓ Na validatie, aankopen, huren of ontlenen van technisch materiaal of logistieke 

middelen (offertes vragen, bestellen, levering controleren)  
✓ Controle van middelen 
✓ Proactief algemeen onderhoud van technisch materiaal (beamers, mengtafels, 

lichtbruggen, koelkasten, smartboarden, kabels,...) en logistieke middelen (tafels, 
stoelen, gordijnen,....) 

✓ Reparaties en herstellingen van technisch materiaal en logistieke middelen 
✓ Keuringen van technisch materiaal en installaties organiseren en opvolgen 
✓ Controleren van technisch materiaal, logistieke middelen en zaalinfrastructuur na 

gebruik door derden 
✓ … 
 

3. Faciliteiten beheren en onderhouden  

Het onderhoud van GC 
Warande opvolgen 

teneinde te verzekeren dat de 
faciliteiten correct gebruikt 
worden en facilitaire 
problemen en defecten 

✓ Toezicht houden op het algemene verloop van de activiteiten in en rond de za(a)l(en) 
van GC Warande en op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het 
gebruiksreglement 
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Resultaatsgebieden 

    

Wat  Resultaat Voorbeeldactiviteiten 

accuraat en snel worden 
opgelost  

✓ Meehelpen met de podium op- en afbouw en met het klaarzetten en opruimen van de 
zalen 

✓ Opvolgen en detecteren van slijtage aan de faciliteiten  
✓ Uitvoeren van kleine technische reparaties (lampen vervangen, tafels/stoelen 

repareren, ...) 
✓ Verzamelen en doorgeven van technisch mankementen of problemen die 

specialistische kennis of vakmanschap vereisen aan de Dienst onderhoud & logistieke 
ondersteuning 

✓ Meehelpen bij het onderhoud van de (technische) infrastructuur en het technisch 
materiaal en uitvoeren van kleine herstellingen en diverse klusjes 

✓ … 

4. Verhuur en gebruik zalen opvolgen 

Afspraken maken en 
opvolgen met huurders en 
gebruikers 

teneinde een vlotte dienstverlening te 
kunnen garanderen 

✓ Rondleidingen en informatie over de technische en logistieke mogelijkheden geven 
✓ Technieken klaar zetten 
✓ Lesgevers helpen bij technische vragen 
✓ Checklist en regelement voor verhuur overlopen met gebruikers en laten 

ondertekenen 
✓ Checklist na ieder gebruik overlopen en aftekenen 
✓ Opvolging geven aan nalatig gebruik 
✓ … 
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Resultaatsgebieden 

    

Wat  Resultaat Voorbeeldactiviteiten 

5. Lid van dienstoverleg  

Vanuit praktijkervaring mee 
input geven over 
operationele processen, 
procedures en 
werkafspraken m.b.t. de 
voorbereiding, promotie, 
uitvoering en nazorg van 
activiteiten en 
evenementen 

teneinde bij te dragen aan de 
optimalisatie van de 
operationele werking van de 
dienst vrije tijd en de aanpak 
van activiteiten en 
evenementen 

✓ Deelnemen aan het teamoverleg om afgelopen evenementen te evalueren en 
aankomende evenementen voor te bereiden 

✓ Input geven, suggesties en voorstellen formuleren ter verbetering van de werking 
✓ Knelpunten en inefficiënties in de dagdagelijkse werking of organisatie van 

activiteiten of evenementen rapporteren 
✓ Suggesties formuleren over een effectievere of efficiëntere afstemming van de 

technische taken en opdrachten  
✓ Feedback geven over de effectiviteit en efficiëntie van gebruikte tools en instrumenten 
✓ Meedelen van veel voorkomende vragen, suggesties of klachten van klanten en 

meewerken aan oplossingen 
✓ …. 
 

6. Administratie opvolgen  

Administratieve activiteiten 
uitvoeren 

teneinde efficiënt en effectief te 
kunnen werken volgens de 
gangbare procedures 

✓ Bestelaanvragen maken en opvolgen 
✓ Bestellingen plaatsen en opvolgen 
✓ Unisono en andere gebruikersrechten aanvragen 
✓ Facturen controleren 
✓ Budgetten opvolgen 
✓ Gebreken ingeven in de daartoe voorziene software 
✓ Reservaties opvolgen via de beschikbare software 
✓ Draaiboeken en handleidingen up to date houden 
✓ …. 
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