
 

Functieprofiel  

 

De selectie van experten gebeurt op basis van volgende voorwaarden: 

 Expertise en autoriteit hebben in 1 of meerdere van de hieronder beschreven specialisaties; 

 In de praktijk staan of ruime ervaring hebben met de praktijk; 

 Voeling hebben met de streek/regio is een meerwaarde; 

 Opbouwend werken/mee nadenken/constructief advies geven; 

 Geen belangenvermenging die het beoordelingsvermogen van het lid in het gedrang kan brengen. 

 

De inhoudelijke scope van de leden van de kwaliteitskamer dekt de volgende expertisedomeinen af: 

architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, 

onroerend erfgoed, juridische kennis en financiële kennis. 

 

Architectuur: De kandidaat heeft een opleiding master in de architectuur genoten en heeft minimaal 3 jaar 

professionele ervaring. 

 

Stedenbouw en ruimtelijke planning: De kandidaat heeft een stedenbouwkundige achtergrond en heeft 

minimaal 3 jaar professionele ervaring in het stedenbouwkundig ontwerp en studie. 

 

Onroerend erfgoed: De kandidaat heeft een master in erfgoedstudies, een master in conservation of 

monuments and sites, een postgraduaat renovatietechnieken en monumentenzorg of gelijkaardig door 

praktijkervaring en heeft minimaal 3 jaar professionele ervaring met onroerend erfgoedprojecten. 

 

Mobiliteit: De kandidaat heeft een mobiliteitsachtergrond en heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring in het 

werkveld van verkeer en mobiliteit en in het bijzonder met de opmaak van verkeersplanologische studies. 

 

Duurzaamheid (o.a. gebouw, water, energie, …); De kandidaat heeft een brede expertise inzake duurzaam 

bouwen (o.a. inplanting gebouw, water, energie- en materiaalgebruik, anticiperen op minimaal beheer, …). 

 

Juridische kennis: De kandidaat heeft toegepaste kennis van de juridische aspecten van vastgoed en 

projectontwikkeling. 

 

Financiële kennis: De kandidaat heeft toegepaste kennis van de financiële aspecten van vastgoed en 

projectontwikkeling. 

 

Met ervaring wordt bedoeld dat de kandidaat minstens drie jaar effectieve praktijkervaring in het 

expertisedomein kan aantonen, waarbij elke vorm van stage niet als ervaring wordt meegeteld. 

 

Met autoriteit wordt bedoeld dat de kandidaat een relevante portfolio, zoals prijzen, erkenning, publicaties, 

… aan de beoordelingscommissie kan voorleggen in één van de expertisegebieden. 

 

De genoten basisopleiding wordt gestaafd door een getuigschrift of diploma van een erkende 

onderwijsinstelling.  

 

Daarnaast voldoen de leden van de kwaliteitskamer aan de volgende formele voorwaarden: 

 De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

 Voldoen aan de vereisten over de taalkennis. 

 

Personen die een politiek mandaat bekleden op gelijk welk bestuursniveau (lokaal, regionaal, federaal, …) of 

werken in een lokaal bestuur binnen het werkingsgebied van Leiedal komen niet in aanmerking voor deze 

kandidatuur. 

 

De leden van de kwaliteitskamer treden niet op als vertegenwoordiger van een organisatie of belangengroep, 

maar vanuit hun expertise.  



 

 

Deel uitmaken van de kwaliteitskamer, impliceert een volwaardig engagement: periodieke zittingen op 

afroep, adviesverlening met adviestermijnen en digitale uitwisseling van informatie. 

 

Indien een lid van de kwaliteitskamer betrokken zou zijn bij een project dat voorligt op de kwaliteitskamer, 

waardoor zijn/haar onafhankelijk oordeel in het gedrang komt, neemt hij/zij niet deel aan de bespreking. De 

kwaliteitskamer werkt binnen een duidelijke deontologische code. 

 


