
 

 

 

 
 Dit document is door het team belonings- en loopbaanbeleid opgesteld. 

  

 
 

 Logistiek en economaat  -  LO 
  

     

Synthese 

 

   Aankoopprocedures en overheidsopdrachten 
 Beheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur  
 Beheer van grote en kleine materialen 
 Patrimoniumbeheer 
 Bereiding van voedingswaren 
 Schoonmaak 

 
 

 

Definitie    Aankoop van materialen, goederen of diensten voor gebruik door de overheid: 
o Uitwerking van lastenboeken 
o Opvolging van overheidsopdrachten door het volledige proces of een deel ervan 

(redactie, aanvaarding, gunning, notificatie, uitvoering) 
o Opstelling, wijziging en/of onderhandeling van contracten 
o Administratieve ondersteuning door het volledige proces of een deel ervan 
o Uitvoering en opvolging van bestellingen 

 Beheer van gebouwen en/of infrastructuur: 
o Coördinatie (met ploeg van technici) of uitvoering van beheer en/of onderhoud 

van  gebouwen  

o Opvolging van onderhoudscontracten inzake liften, airconditioning, watertoevoer, 
verwarming,… 

o Bestelling van bouwwerken (met of zonder overheidsopdracht) 
o Administratieve opvolging van de realisatie van werken 
o Inrichting van bureaus, zalen,… 
o Voorbereiding van zalen, bureaus en andere ruimtes en het materiaal dat er 

aanwezig is 

o Aankoop, verhuur, reservatie van gebouwen of lokalen 
o Kleine opfrissingswerken 

 Organisatie en/of coördinatie van algemene logistieke processen: 
o Keuken  
o Verhuis van materiaal  
o Onderhoud 

 Beheer van een voorraad of een economaat: 
o Inventarisatie 
o Budgetbeheer 
o Opvolging en bestellingen 
o Ontvangst van materiaal 
o Behandeling van aanvragen voor materiaal 
o Kleine herstellingen aan materiaal 

o Verhuur van materiaal 
 Bereiding van voedingswaren: 

o Bestelling 

o Voorraad en bewaring 
o Voorbereiding 
o Bereiding 
o Bediening 

 Schoonmaak van gebouwen, lokalen, openbare ruimtes en/of materiaal 
 Sortering en/of verwerking van afval 
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Wat buiten de 

definitie valt 

   Juridisch advies inzake overheidsopdrachten hetzij bij het opstellen, hetzij in geval 
van betwistingen 
 Beroepscategorie Juridische Normen & Geschillen (JU) 

 Opmaak van bouwplannen of de realisatie van nieuwe constructies (functies die raken 
aan de constructie van gebouwen) 

 Herstellingen (grote of kleine) van materiaal en/of onderhoud die een specifieke 
technische kennis vereisen 

 Preventie en veiligheid inzake gebouwen beheren 
 Beroepscategorie Techniek & Infrastructuur (TI) 
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