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Sport Vlaanderen 
 

zoekt  
 

centrummedewerkers 
 
 

Contractueel 
Niveau: D 
Rang: D1 

Graad: assistent (D111) 
Met standplaatsen: Brasschaat (1 vacature), Brugge (1 vacature), Gent (3 vacatures) en Herentals 

(3 vacatures) 
Vacaturenummer: req 9787 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Hou je van contacten met klanten? Wil je graag werken in een sportieve omgeving? Ben je bovendien 
op zoek naar een erg gevarieerde functie in een tof team? 
Dat komt dan goed uit want dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou. 
 
Als centrummedewerker ga je aan de slag in een polyvalente functie: groenonderhoud, schoonmaken, 
kleine herstellingen uitvoeren, toezicht uitoefenen begeleiden van bezoekers,… afhankelijk van de plaats 
van tewerkstelling. In Brasschaat ligt de focus op algemeen onderhoud en toezicht, terwijl in Brugge de 
verantwoordelijkheden liggen in de keuken, het toezicht en het algemeen onderhoud. In Gent ligt het 
accent op schoonmaak en toezicht, in het wielercentrum komen er ook onthaal en kassa-taken bij. In 
Herentals ligt de focus op onderhoud, waaronder heel specifieke taken voor de ijspiste, en het onthaal 
en toezicht. 
In onderstaande beschrijving lees je meer in detail wat er van jou wordt verwacht, het gezochte profiel 
en de verdere selectieprocedure. 
 
Je werkt in shiften (bijvoorbeeld: 7u-15u, 9u tot 17u of 14u tot 22u), afhankelijk van de seizoenen. Je werkt 
ook regelmatig in het weekend. Flexibiliteit is een troef én een must in deze functie.  
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2 FUNCTIECONTEXT 

De Sport Vlaanderen centra vallen onder de afdeling Sportinfrastructuur. 
De afdeling Sportinfrastructuur staat onder andere in voor exploitatie van onze centra en stelt haar 
expertise en ervaring ook ter beschikking van andere sportactoren in Vlaanderen. 
De multidisciplinaire afdeling is opgebouwd uit verschillende teams: 

o Secretariaat 
o Stafdienst 
o Omgeving 
o Design, Build and Maintain 
o Centra 

 
De 13 centra van Sport Vlaanderen hebben de ambitie om uit te groeien tot centers of excellence. Zij richten 
zich daarbij op een bovenlokale programmatie met focus op 4 prioritaire functies : 

1. aanbieden van topsporttrainingsfaciliteiten zodat Vlaamse topsporters in de meest optimale 
omstandigheden kunnen trainen; 

2. aanbieden van breedtesport met overnachtingsfaciliteiten (sportkampen, sportklassen, stages 
sportclubs, sportfederaties) 

3. aanbieden van opleidingsfaciliteiten voor trainers en sportbegeleiders (theorie en praktijk); 
4. het inspelen op niches, het aanbieden van bovenlokale sportinfrastructuur waar veel vraag naar is 

maar die door de ruimtelijke impact, de financiële investering, de complexe exploitatie en zijn 
uniciteit het onwaarschijnlijk door een andere speler (lokale overheid, private partner, … ) 
opgenomen zal worden 

 
Elk centrum heeft zijn eigenheid: 
 
Sport Vlaanderen Brasschaat: 
In dit centrum, 100% toegankelijk voor G-sport, kan je verschillende sporten beoefenen in de sporthal met 
klimmuur en in de omnisportzaal. Daarnaast beschikt het centrum over een buitengedeelte met een 
kunstgrasveld en een hoogte- en laagteparcours. Verder kan je er op ontdekking gaan in het Stoerwoud 
waar je verschillende uitdagende parcours en een boogschietstand kan terugvinden. In het Stoerwoud kan 
je eveneens lasergamen. Tenslotte biedt het sportcomplex een polyvalente zaal aan onder meer geschikt 
voor vergaderingen, opleidingen of recepties. 
 
Sport Vlaanderen Brugge: 
Het centrum te Brugge beschikt over een binnen- en buitengedeelte. Het binnengedeelte bestaat uit een 
sporthal met klimzaal en 3 squashbanen. Daarnaast vind je er ook een topgymnastiekhal, diverse danszalen, 
een polyvalente zaal en een fitnesszaal. Verder stelt het centrum een gevechtsportzaal en bokszaal ter 
beschikking. Buiten bevindt er zich een voetbalveld en rugbyveld, alsook een atletiek-, wieler-, skeeler- en 
Finse piste. Als laatste biedt het sportcomplex de mogelijkheid tot overnachting en voorziet het in een 
restaurant, cafetaria, klas- en vergaderlokalen. 
 
 
Sport Vlaanderen Gent Topsporthal en Wielercentrum: 
Het topsportcentrum Gent wordt gevormd door 4 grote sites: de sporthal, het Vlaams Wielercentrum Eddy 
Merckx met BMX-piste, het sportverblijf en het opleidingsgebouw. De sporthal bestaat uit de Topsporthal 
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Vlaanderen, de Topgymnastiekhal, een trainingsgymnastiekhal, een schermzaal, een omnisporthal, een 
powerzaal voor topsporters en een paramedisch centrum. Het Vlaams Wielercentrum beschikt over een 
indoor wielerpiste, een middenplein geschikt voor diverse sporten en een outdoor BMX-piste. Het 
sportverblijf biedt de mogelijkheid tot overnachting en voorziet in een restaurant, klas- en vergaderlokalen. 
Het opleidingsgebouw bestaat uit 16 lokalen en is bedoeld voor de schoollessen van de topsportleerlingen. 
 
Sport Vlaanderen Herentals: 
Het moderne omnisportcentrum biedt een heel uitgebreid en gevarieerd aanbod van sport- en 
recreatiemogelijkheden alsook comfortabele verblijfsaccommodaties aan. Er is voor ieder wat wils: van 
sportkampen, sportklassen en sportweekends tot stages, schoolsportdagen en topsport.   
 Als individuele sporter kan je in Herentals terecht voor volgende sporten:   

• schaatsen op een half-open ijsbaan vanaf einde september tot einde maart  
• joggen op een Finse piste of op de atletiekpiste   
• tennissen in openlucht (4 kunstgravelterreinen) of overdekt in de sporthal  
• boogschieten in de nieuwe overdekte olympische outdoor boogschietstand  
• basketbal in openlucht (2 buitenterreinen) of overdekt in de sporthal  
• badminton, zaalvoetbal, volleybal... in de sporthal  
• vechtsporten in de twee vechtsportzalen  
• squashen in het Vlaams Squashcentrum (8 courts)  
• lopen op het bewegwijzerde loopparcours  
• mountainbiken op de bewegwijzerde mountainbikeroute  
• recreatief fietsen via knooppuntennetwerk  
• wandelen via knooppuntennetwerk  
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Als centrummedewerker ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsvol uitvoeren van diverse taken die 
worden bepaald door de eigenheid van het centrum waarin je wordt tewerkgesteld. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande algemene taken bestaan: 
 
• Kennis nemen en uitvoering van de taken 
Kennis nemen en uitvoeren van de opgelegde taken met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige 
afhandeling van de dagelijkse opdrachten  
 
In Brasschaat (frequent avond- en weekendwerk) 
 
o Algemeen onderhoud 
- dagelijks onderhoud van de (sport)infrastructuur en buitenomgeving (vb. goten kuisen, ontdoen van 

zwerfvuil, klein schilder- of metselwerk, …) 
- groenonderhoud (vb. gras maaien of bladeren ruimen) 
- uitvoeren van kleine herstellingen (vb. defecte lamp, lekkende kraan, …) 
- logistieke ondersteuning bieden (vb. transport, vuilnisbakkenronde, klaarzetten sportmateriaal, …)  
 
o Toezicht 
- openen en afsluiten van het centrum 
- specifieke dienstverlening aan bezoekers (vb. praktische info, hulp bij vragen,…) 
- toezien op of zelf  het sportmateriaal opzetten en wegbergen 
- controleren van en toezicht houden op de (sport)infrastructuur (incl. elektrische installaties) onder meer 

aan de hand van controlerondes  
- bezoekers wijzen op het huishoudelijk reglement van het centrum (vb. controle op sportschoeisel, 

controle op het goede gebruik van het sportmateriaal) 
- conflictbeheersing 
- onregelmatigheden vaststellen (vb. verdachte personen of voertuigen) en gepast reageren (vb. 

hulpdiensten bellen) 
- net houden van het domein (vb. vuilnis prikken) 
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In Brugge 
 
o Algemeen onderhoud 

- dagelijks onderhoud van de (sport)infrastructuur en buitenomgeving (vb. goten kuisen, ontdoen van 
zwerfvuil, klein schilder- of metselwerk, …) 

- dagelijks onderhoud van de specifieke (sport)terreinen (vb. schuren, kalklijnen trekken, sportvloeren 
behandelen tegen vochtindringing, …)  

- groenonderhoud (vb. gras maaien, hagen en bomen snoeien, beregenen pistes, onderhoud vijvers, …) 
- logistieke ondersteuning bieden (vb. transport, vuilnisbakkenronde, klaarzetten sportmateriaal, …)  

  
o Toezicht 
- openen en afsluiten van het centrum. Beurtsysteem voor late diensten (om de 7 weken week late dienst). 

Idem voor weekends. 
- specifieke dienstverlening aan bezoekers (vb. praktische info, sleutelbeheer, …) 
- toezien op of zelf  het sportmateriaal opzetten en wegbergen 
- controleren van en toezicht houden op de (sport)infrastructuur (incl. elektrische installaties) onder meer 

aan de hand van controlerondes  
- bezoekers wijzen op het huishoudelijk reglement van het centrum (vb. controle op sportschoeisel, 

controle op het goede gebruik van het sportmateriaal) 
- conflictbeheersing 
- onregelmatigheden vaststellen (vb. verdachte personen of voertuigen) en gepast reageren (vb. 

hulpdiensten bellen) 
- net houden van de infrastructuur (moppen sportaccommodaties) 

  
o Keuken 
- Mee helpen voorbereiden van de maaltijden 
- Opvolging Quality Guard (controlesysteem keuken) 
- Schoonmaak van keuken en restaurant 
- Bediening van de maaltijden aan de verblijvers 
- Je bent bereid om zowel dagdiensten, avond- en weekendwerk te presteren.  
- Netheid is jouw troef 
- Je bent klantvriendelijk en discreet 
- Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden 
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In Gent Topsporthal 
  
o Schoonmaak 
- poetsen van de sportaccommodatie  
- poetsen van de sanitaire voorzieningen 
- vuilnisbeheer 
o Toezicht 
- openen en afsluiten van het centrum 
- specifieke dienstverlening aan bezoekers (vb. onthaal en kassa, praktische info, sleutelbeheer, …) 
- dagelijkse controle en onderhoud van de (sport)infrastructuur (vb. zandbak verspringen, lijnen op de 

piste), incl. elektrische installaties  
- de sportterreinen wedstrijdklaar maken (vb. jurytafel, specifieke sportvloeren) 
- op- en afbouw evenementen 
- bezoekers wijzen op het huishoudelijk reglement van het centrum (vb. controle op sportschoeisel, 

controle op het goede gebruik van het sportmateriaal) 
- conflictbeheersing 
- onregelmatigheden vaststellen (vb. verdachte personen of voertuigen) en gepast reageren (vb. 

hulpdiensten bellen) 
 

In Gent Wielercentrum 

o Onthaal en kassa 

- verwelkomen en begeleiden van bezoekers en gebruikers 

- verschaffen van algemene inlichtingen en praktische informatie 

- klanten informeren over de beschikbaarheid van de infrastructuur 

- toegangskaarten en abonnementen verkopen / controleren 

- kassacontrole bij aanvang en afsluiten van de dienst 

- beantwoorden en gericht doorgeven van telefonische oproepen 

- ter beschikking stellen van sleutels en sportmateriaal 

o Schoonmaak 

- poetsen van de sportaccomodatie 

- poetsen van de sanitaire voorzieningen 

- vuilnisbeheer 

o Toezicht 
- openen en afsluiten van het centrum 
- specifieke dienstverlening aan bezoekers (vb. onthaal en kassa, praktische info, sleutelbeheer, …) 
- dagelijkse controle en onderhoud van de (sport)infrastructuur (vb. zandbak verspringen, lijnen op de 

piste), incl. elektrische installaties  
- de sportterreinen wedstrijdklaar maken (vb. jurytafel, specifieke sportvloeren) 
- op- en afbouw evenementen 
- bezoekers wijzen op het huishoudelijk reglement van het centrum (vb. controle op sportschoeisel, 

controle op het goede gebruik van het sportmateriaal) 
- conflictbeheersing 
- onregelmatigheden vaststellen (vb. verdachte personen of voertuigen) en gepast reageren (vb. 

hulpdiensten bellen) 
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In Herentals: 

o Onderhoud 

- dagelijks onderhoud van de (sport)infrastructuur en buitenomgeving (vb. goten kuisen, ontdoen van 
zwerfvuil, klein schilder- of metselwerk, …) 

- dagelijks onderhoud van de specifieke (sport)terreinen (vb. schuren, kalklijnen trekken, sportvloeren 
behandelen tegen vochtindringing, …)  

- groenonderhoud (vb. gras maaien, hagen en bomen snoeien, beregenen pistes, onderhoud vijvers, …) 
- uitvoeren van kleine herstellingen (vb. defecte lamp, lekkende kraan, …) 
- logistieke ondersteuning bieden (vb. transport, vuilnisbakkenronde, klaarzetten sportmateriaal, …)  
- de sportterreinen klaar maken voor gebruik bij evenementen/wedstrijden/trainingen 
 

o IJspiste 

- instaan voor ijsbereiding (vb. bijhouden dikte, afrijden ijs,  bijschaven ijs , …) 
- instaan voor schaatsverhuur (vb. onthaal, inlichtingen geven, schaatsen voorzien, bewaren schoenen, 

…)  
o Onthaal en toezicht 

- begeleiden van bezoekers en gebruikers 
- bezoekers wijzen op het huishoudelijk reglement van het centrum (vb. controle op sportschoeisel, 

controle op het goede gebruik van het sportmateriaal, rookvrij centrum) 
- toezien op, of zelf  het sportmateriaal opzetten en wegbergen 
- onthaalfunctie: klanten verwelkomen, opnemen van de telefoon, klanten verder helpen  
 
• Administratie en verslag uitbrengen 
Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden teneinde 
de verantwoordelijke in staat te stellen het resultaat  te beoordelen en indien nodig bij te sturen. 
 

  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 8 van 15       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde: 
 
Je beschikt over aantoonbare ervaring met minstens 2 van de volgende verantwoordelijkheden of 
activiteiten: 
 
• Omgaan met klanten, bezoekers en/of sporters 
• Toezicht houden, conflictbeheersing 
• Uitvoeren van technische klussen en herstellingen 
• Keukentaken  
• Groenonderhoud  
• Schoonmaak  
• Logistiek voor evenementen (zoals o.a. op- en afbouw) 
 
 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Wouter Gillis 
(wouter.gillis@ascento.be, 02 600 47 50). 
 

 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

• Je hebt praktische kennis van algemene onderhoudstaken (schoonmaak, groen, technisch). 
• Je blijft klantvriendelijk, ook in moeilijkere omstandigheden 

• Je hebt basiskennis computer en andere digitale toepassingen (voor toegangscontrole, parking, 
ventilatie, verwarming,…). 

• Je hebt praktische kennis van veiligheid op het werk (persoonlijke beschermingsmiddelen) 

4.2.2 Pluspunten  

• kennis van brandveiligheid en evacuatieplannen 
• kennis van EHBO 

• kennis van de structuur en werking van het centrum en Sport Vlaanderen  
• kennis BA4 BA5 

• heftruck (Gent Topsporthal) 
• rijbewijs B  
• rijbewijs BE (Herentals) 
• kennis HACCP (Brugge) 

mailto:wouter.gillis@ascento.be
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4.2.3 Persoonsgebonden competenties 

 
• Verantwoordelijkheid nemen  

Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk. 
 
• Flexibiliteit  

Niveau 1 – Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 
 
• Communiceren  

Niveau 1 – Verwoordt zijn boodschap correct en begrijpelijk. 
 
• Assertiviteit 

Niveau 1 – Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen aan (reactief). 
 

• Klantgerichtheid  
Niveau 1 –  Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. 
 

• Initiatief  
Niveau 1 –  Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc). 
 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.   

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent medisch geschikt voor deze functie. 
4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

  

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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5 AANBOD 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 

behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 
betreft. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de 
schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst 
en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever. 
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 

de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten. 
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag 6,91 euro wordt door 

de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van assistent (rang D1, salarisschaal 

D111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2159,89 euro 
(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op 
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je 
individuele situatie. 

• Je eerste 4 maanden vormen een inwerkperiode. 
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 

de selectiebeslissing opnemen  
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 

toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire 
functie via de horizontale mobiliteit.  

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6 SELECTIEPROCEDURE  

6.1 CV-SCREENING OP BASIS VAN FORMELE 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week vanaf 19/04/2023 (data onder voorbehoud).  
 

6.2 VOORSELECTIE OP BASIS VAN TELEFONISCHE SCREENING 

 
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 30 kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
Door middel van een telefonische screening beoordeelt een consultant van een extern selectiekantoor 
jouw kandidatuur op volgende criteria: 
 

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• relevantie van je ervaring 
• praktische kennis (onderhoud, groen, technisch) 
• basiskennis pc en digitale toepassingen 

 
Je wordt opgebeld in de periode van 24/04/2023 tot 28/04/2023 (data onder voorbehoud) Het 
telefoongesprek gebeurt in het Nederlands. 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 30 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid 
van scores kunnen dat er meer zijn. Als één van de 30 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 
kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 
uitgenodigd worden om deel te nemen. 
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6.3 MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES  

 
Door middel van een interview met persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende competenties bevraagd: 
 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk (niveau 1). 
• Flexibiliteit: Je past je aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist (niveau 1). 
• Samenwerken: Je informeert, pleegt overleg en denkt mee (niveau 1). 
• Initiatief: Je neemt het initiatief om binnen je takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc). 

(niveau 1) 
• Klantgerichtheid: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden 

(niveau 1). 
• Zorgvuldigheid: Je levert met oog voor detail correct werk af (niveau 1). 

 

6.4 MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek, beoordelen afgevaardigden van de entiteit en een consultant volgende 
criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in de respectievelijke centra op 3, 4 of 
5/05/2023 (datum onder voorbehoud). Ze wordt afgenomen door afgevaardigden van de entiteit en een 
consultant van Ascento. 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld bij de resultaten van module 2 en 3 word je ‘geslaagd of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, wordt (gerangschikt op basis van de resultaten in de selectieprocedure) opgenomen in een 
wervingsreserve. Per standplaats wordt een werfreserve aangelegd. Indien je kiest voor één standplaats, 
wordt je ook in die specifieke werfreserve opgenomen. Je kan vanuit de werfreserve voor een specifieke 
standplaats geen aanspraak meer maken op functies van centrummedewerker in andere standplaatsen. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je 
wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
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6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds in de voorbije zeven jaar een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening 
binnen de Vlaamse overheid afgelegd, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet 
nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen 
worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie 
de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op  18/04/2023 via het online formulier op https://www.vlaanderen.be/werken-
voor-vlaanderen/vacatures/ 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Geef 
bij het solliciteren ook duidelijk aan voor welke standplaats(en) je kiest. 
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. 

  

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/
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8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 
Brasschaat 

Dirk Samsom 
Coördinator sportinfrastructuur en financieel verantwoordelijke, Sport Vlaanderen 
03 640 35 75 
Dirk.samsom@sport.vlaanderen  
 

Herentals 
An Jespers 
Centrumverantwoordelijke Herentals 
014 85 95 10 
An.jespers@sport.vlaanderen  
 

Gent 
Dominique D’Hooghe 
Centrumverantwoordelijke Gent 
09 244 72 27 
Dominique.DHooghe@sport.vlaanderen  

 
Brugge 

Hendrik Tratsaert 
Centrumverantwoordelijke Brugge 
050 35 08 61 
Hendrik.tratsaert@sport.vlaanderen  
 

 
 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Wouter Gillis 
HR Consultant 
Ascento 
Wouter.gillis@ascento.be  
02 600 47 50 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

mailto:Dirk.samsom@sport.vlaanderen
mailto:An.jespers@sport.vlaanderen
mailto:Dominique.DHooghe@sport.vlaanderen
mailto:Hendrik.tratsaert@sport.vlaanderen
mailto:Wouter.gillis@ascento.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 15/05/2023   
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
wouter.gillis@ascento.be met vermelding van het vacaturenummer. 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie per standplaats een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit 
de lijst van geslaagden met rangschikking specifiek voor die standplaats. De hoogst gerangschikte 
kandidaat per standplaats krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden 
aangeboden in die specifieke standplaats. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als 
centrummedewerker maar enkel voor die standplaatsen waarvoor je je kandidaat hebt gesteld. 
Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve.  
Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.  
 
 
 

mailto:wouter.gillis@ascento.be

