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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Word je graag uitgedaagd op vlak van samenwerken en communiceren? Wil je mee vorm geven aan de 
uitrol van het Europese kmo-beleid in Vlaanderen? En maak je graag de vertaalslag van beleid naar 
concrete acties in het werkveld? Dan is de functie van consortiumleider van het Enterprise Europe 
Network Vlaanderen iets voor jou!  
 
Als consortiumleider ben jij de trekker van het Enterprise Europe Network in Vlaanderen en stuur je een 
expertenteam van collega’s aan die samen met jou de uitdaging aangaan om het Europese kmo-beleid 
uit te dragen naar alle Vlaamse kansrijke en innovatieve kmo’s met internationale ambities. Je gaat ook 
zelf langs bij de betrokken stakeholders in Vlaanderen, België en Europa om een goeie samenwerking te 
verzekeren.  
 

 

2 FUNCTIECONTEXT 

Het consortium Enterprise Europe Network Vlaanderen – met als partners het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO) en Flanders Investment & Trade (FIT) – maakt deel uit van het EU-netwerk voor 
ondersteunende diensten voor kmo’s met betrekking tot internationalisering en innovatie. Dit netwerk 
werd in 2008 door de Europese Commissie opgericht en wordt er ook gedeeltelijk door gefinancierd. 
 
Het consortium heeft als doel, een geïntegreerde ondersteunende dienstverlening (voornamelijk aan 
kmo’s) te leveren inzake : 
 
“EU business support”: informatieverstrekking omtrent het EU-beleid en maatregelen, 
bewustmaking van EU-aangelegenheden en financiële mechanismen, faciliteren van internationale 
samenwerking tussen ondernemingen en bijdragen tot nationale, internationale en EU-
beleidsdoelstellingen; 
 
“EU innovation support”: het bewerkstelligen van internationale bedrijfspartnerschappen op vlak van 
innovatie, versterking van de banden tussen onderzoek en bedrijfsleven, vergemakkelijken van de 
toegang tot internationale netwerken en kennis, oplossen van knelpunten in de innovatieketting; 
 
Bijzondere focus ligt hierbij in de huidige beleidscontext op de begeleiding van kmo’s in de zogenaamde 
triple transitie van de Europese Unie. Dat is de uitrol van het huidige Europese beleid inzake relance, 
digitale transformatie en duurzaamheid. Naast de individuele begeleiding van kmo’s werkt het netwerk 
ook actief mee aan de verdere uitbouw van de Europese industriële ecosystemen die de Unie 
autonomer en sterker moeten maken in de huidige internationale context Het netwerk is een van de 
voornaamste poortwachters van de kmo’s voor deze uitbouw. 
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Het consortium bereikt deze doelstellingen enerzijds via individuele begeleiding van kmo’s, en anderzijds 
via algemene en gerichte promotiecampagnes en –acties, publicaties, seminaries, ondersteuning van 
partnerschappen tussen ondernemingen. 
 

Voor de realisatie van dit mandaat heeft het consortium Enterprise Europe Network Vlaanderen een 
raamovereenkomst met de Europese Commissie in het kader van haar Single Market Programme. Dit 
programma voor de eengemaakte markt met een totaal Europees budget van 4,2 miljard euro moet de 
governance van de eengemaakte markt van de EU versterken. Het helpt om: 

• de interne markt beter te laten functioneren met maatregelen zoals een beter markttoezicht, 
probleemoplossende ondersteuning voor burgers en bedrijven en een versterkt 
mededingingsbeleid 

• het concurrentievermogen van ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), te stimuleren 

• doeltreffende Europese normen en internationale normen voor financiële en niet-financiële 
verslaggeving en controle van jaarrekeningen te ontwikkelen 

• de consument nog beter te beschermen 
• een hoog niveau van voedselveiligheid te handhaven 
• hoogwaardige statistieken te produceren en verspreiden. 

De kmo-pijler van het programma voor de eengemaakte markt zorgt in de eerste plaats voor de 
continuïteit van de uitvoering van de meest impactvolle acties van het COSME-programma, met name 
het ondersteunen van een betere toegang tot markten, een gunstiger ondernemingsklimaat en het 
bevorderen van ondernemerschap. Het heeft tot doel het concurrentievermogen, de capaciteitsopbouw 
en de duurzaamheid van ondernemingen, met name kmo's, te bevorderen. 
 

Het Enterprise Europe Network maakt deel uit van deze kmo-pijler en helpt bedrijven internationaal te 
innoveren en te groeien. Het is het grootste ondersteuningsnetwerk van de EU voor het midden- en 
kleinbedrijf (kmo’s). Het netwerk is niet alleen actief in alle EU-lidstaten, maar ook in geassocieerde 
landen en bereikt nu bedrijven in meer dan 60 landen wereldwijd. Het brengt ongeveer 3.000 experts 
van meer dan 600 partnerorganisaties samen - allemaal bekend om hun uitmuntende business- en 
innovatie-ondersteuning. 
VLAIO en FIT zijn de Vlaamse poot van dit EU programma. Beide agentschappen implementeren het 
E.E.N. werkprogramma in onze regio en waken er tegelijk over dat dit spoort met het eigen beleid van 
de Vlaamse overheid inzake kmo-beleid. 

 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) stimuleert en ondersteunt innovatie en 
ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:  

 
• het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via 

subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren.  
• het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die 

ondernemingen kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname.  
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• het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en 
dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.  

• het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het 
voorzien van adequate bedrijfshuisvesting. 

 
Het VLAIO-Enterprise Europe Netwerk team maakt deel uit van de afdeling ARO (Relatiebeheer 
Ondernemingen) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid. 
 
Daarnaast is er ook een FIT-Enterprise Europe network team: 

Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen, 

met als kerntaken: 

• bedrijven in Vlaanderen helpen exporteren en internationaliseren 
• buitenlandse bedrijven begeleiden bij hun investeringsprojecten in Vlaanderen 
• buitenlandse kopers in contact brengen met Vlaamse producten en diensten 

Het E.E.N. Vlaanderen fungeert in feite als de front office voor de kmo van de Europese Commissie gezien 
het een mandaat heeft om het Europees kmo-beleid te vertalen naar concrete acties voor de Europese 
kmo’s en deze ondernemingen ook zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen in al hun Europese 
aangelegenheden. 
 
Bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kom je terecht in een warme organisatie waar: 

• mensen fier zijn om medewerker bij VLAIO te zijn; 
• medewerkers duidelijk kunnen uitleggen waar V LAIO voor staat; 
• medewerkers zich door de organisatie gewaardeerd en ondersteund voelen in de uitoefening 

van hun job; 
• VLAIO-collega’s elkaar kennen en elkaar ook als collega’s beschouwen. 

Bekijk hier onze vacature-pagina: VLAIO werft aan! | Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Voor de vacature consortiumleider EEN organiseren we een infomoment waarbij een VLAIO collega je 
meer vertelt over de jobinhoud van de functie.   
Je kan tijdens deze sessie ook jouw vragen stellen. 

- 22 december 2021 – van 11:00 tot 12:00. 
Schrijf je hier in: 
https://teams.microsoft.com/registration/pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA,ljcyYGaasESGRf6e8aHaXQ,ribJMgS7D
0uqXaQ-
geWGcQ,EWYEosaUBEebtWcwG8Vwqg,mcQyiAHIHEWwVhmBdOxrew,V2sKfvdB6U2_RPKwgrgEZA?mode=
read&tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0 
 

https://www.vlaio.be/nl/over-ons/vlaio-werft-aan
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fregistration%2FpjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA%2CljcyYGaasESGRf6e8aHaXQ%2CribJMgS7D0uqXaQ-geWGcQ%2CEWYEosaUBEebtWcwG8Vwqg%2CmcQyiAHIHEWwVhmBdOxrew%2CV2sKfvdB6U2_RPKwgrgEZA%3Fmode%3Dread%26tenantId%3D0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&data=04%7C01%7Cbart.vercruysse%40vlaio.be%7C2f55addcf21b423f618108d9b3efd4e9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637738664911687081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UFAcW5yoj3O3XBQBMsuVhM5GTguwkiG2sRpIWhDf9OY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fregistration%2FpjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA%2CljcyYGaasESGRf6e8aHaXQ%2CribJMgS7D0uqXaQ-geWGcQ%2CEWYEosaUBEebtWcwG8Vwqg%2CmcQyiAHIHEWwVhmBdOxrew%2CV2sKfvdB6U2_RPKwgrgEZA%3Fmode%3Dread%26tenantId%3D0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&data=04%7C01%7Cbart.vercruysse%40vlaio.be%7C2f55addcf21b423f618108d9b3efd4e9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637738664911687081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UFAcW5yoj3O3XBQBMsuVhM5GTguwkiG2sRpIWhDf9OY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fregistration%2FpjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA%2CljcyYGaasESGRf6e8aHaXQ%2CribJMgS7D0uqXaQ-geWGcQ%2CEWYEosaUBEebtWcwG8Vwqg%2CmcQyiAHIHEWwVhmBdOxrew%2CV2sKfvdB6U2_RPKwgrgEZA%3Fmode%3Dread%26tenantId%3D0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&data=04%7C01%7Cbart.vercruysse%40vlaio.be%7C2f55addcf21b423f618108d9b3efd4e9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637738664911687081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UFAcW5yoj3O3XBQBMsuVhM5GTguwkiG2sRpIWhDf9OY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fregistration%2FpjgDDGGV6E641k6Jy9UgoA%2CljcyYGaasESGRf6e8aHaXQ%2CribJMgS7D0uqXaQ-geWGcQ%2CEWYEosaUBEebtWcwG8Vwqg%2CmcQyiAHIHEWwVhmBdOxrew%2CV2sKfvdB6U2_RPKwgrgEZA%3Fmode%3Dread%26tenantId%3D0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&data=04%7C01%7Cbart.vercruysse%40vlaio.be%7C2f55addcf21b423f618108d9b3efd4e9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637738664911687081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UFAcW5yoj3O3XBQBMsuVhM5GTguwkiG2sRpIWhDf9OY%3D&reserved=0
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Je leidt het team ‘Enterprise Europe Network’ binnen VLAIO. Je geeft input aan het Europese en Vlaamse 
beleid om een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en bij te dragen tot de 
realisatie van de doelstellingen van het E.E.N. in het algemeen en van het Vlaamse consortium 
(VLAIO+FIT) in het bijzonder. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 

 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Opmaak van operationele doelstellingen  

 

Vertalen van de doelstellingen van de Europese 

Commissie met betrekking tot het Enterprise Europe 

network naar concrete operationele doelstellingen voor 

het consortium in Vlaanderen (VLAIO+FIT)  en de 

medewerkers met als doel een duidelijke richting en 

houvast te hebben voor de werking van de dienst.  

- Organiseren van informatiedoorstroming van o.a. 
vergaderingen naar de consortiummedewerkers. 

- Er toe bijdragen dat de consortiummedewerkers een 
helikopterzicht hebben op de werking van de dienst en 
de processen. 

- Doorgeven aan medewerkers van alle beschikbare 
informatie voor inhoud, visie, ontwikkelingen en 
aanpak van beide activiteiten. 

Planning en organisatie  

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 

bijsturen van de werkzaamheden van de dienst en 

hierover rapporteren met als doel een efficiënte en 

effectieve uitvoering van de opdrachten te verzekeren. 

- Opstellen van de werkprogramma’s van het consortium 
zoals vereist door de Europese Commissie en 
nauwgezette inhoudelijke en financiële rapportering 
van de werking aan de Commissie en aan VLAIO+FIT) 

- Coördinatie en opvolging  (KPIs)van het 
E.E.N.raamcontract met de Europese Commissie met de 
werking van de twee consortiumleden (VLAIO+FIT)   

- Als teamleider het nodige operationele overleg 
organiseren en afstemming bereiken tussen alle 
consortiumfuncties en-taken, rekening houdende met 
de veranderingen in de betrokken organisaties, de 
werkinstrumenten, het beleid,… 

- Coördineren van de activiteiten van de medewerkers 
m.b.t. de kerntaken van het consortium 

- Opstellen van planningen en werkschema’s en 
uitwerken van doelstellingen, alsook definiëren van 
werkmethodes. 

- De evaluatielijnen voor de dienst vastleggen alsook de 
personeelsaansturing verzekeren van de teamleden van 
VLAIO in het consortium. 
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- Organiseren van werkoverleg op consortiumniveau en 
intern bij VLAIO met de E.E.N.teamleden; opvolging van 
de prestaties van de VLAIO teamleden. 

- Adviseren en implementeren van concepten en 
processen en het evalueren van resultaten van de 
dienstverlening teneinde bij te dragen tot een meer 
efficiënte en effectieve teamwerking.  

- De dienstverlening (verder) uitbouwen of optimaliseren 
om ze zo goed mogelijk af te stemmen op het beleid van 
de entiteit, dit houdt vooral het stroomlijnen in van het 
Europees mandaat van E.E.N. met de algemene 
beleidslijnen van VLAIO en FIT. Voorstellen doen 
betreffende de optimalisatie van het consortium en deze 
implementeren binnen de dagdagelijkse werking. 

- De continue werking van het consortium mee helpen 
verzekeren. 

- Definiëren van langere termijnplanning. 

- Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort 
in het bijzonder mbt rapportering naar de Europese 
Commissie en de twee consortiumpartners, VLAIO+FIT. 

 

Leiding geven aan medewerkers  

 

Aansturen en motiveren van medewerkers met als doel 

hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid 

en verdere ontwikkeling. 

- Bevorderen van teamwerk. 
- Begeleiden en adviseren van de E.E.N.medewerkers. 
- Aansturen en motiveren van medewerkers zodat zij 

gestimuleerd worden tot optimale prestaties, 
betrokkenheid en ontwikkeling. 

- Stimuleren van de medewerkers om de gepaste 
bijscholing te volgen. 

- Invulling geven aan de evaluatie en planning (PLOEG) 
van de VLAIO E.E.N. medewerkers. 

 

Kwaliteitsborging 

 

Stimuleren, opvolgen en verhogen van de kwaliteit van 

de werkzaamheden en van de (tussentijdse) resultaten 

met als doel de dienstverlening maximaal te laten 

aansluiten bij de behoeften van de klanten.  

- Invoeren van een systeem van kwaliteitscontrole op de 
processen binnen consortium conform de instructies 
van de Europese Commissie en deze van de twee 
consortiumpartners (VLAIO+FIT) 

- Bewaken van correcte toepassingen van reglementaire 
bepalingen, procedures, normen. 

- Erop toezien dat wet- en regelgeving worden 
gerespecteerd. 

- Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van 
overzichten en verslagen, rapporteren. 

- Input leveren voor managementrapportering, en in het 
bijzonder voor de rapportering naar de Europese 
Commissie. 

- Proces afstemmen met andere processen binnen de 
partnerorganisaties (VLAIO+FIT) en hierover 
overleggen. 
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- Evalueren van klanttevredenheid zoals door de 
Europese Commissie wordt gevraagd. 

- Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen. 
- Voorstellen doen voor verbetering. 

 

Bijdrage aan beleid 

 

Vanuit de praktijk en het zicht op tendensen input 

leveren voor het beleid en de strategie op hoger niveau 

met als doel bij te dragen tot een uitvoerbaar beleid dat 

afgestemd is op de noden van de klanten. 

- Rapporteringen aanleveren in functie van 
beleidsvoorbereiding, meer bepaald inzake de 
afstemming van het Europese KMO beleid op het 
Vlaamse beleid in het algemeen 

- Vakspecifiek advies verstrekken in kader van 
beleidsvoorbereidende activiteiten. 

 

Beheer van middelen  

 

Efficiënt beheren van de middelen met als doel er voor 

te zorgen dat deze optimaal ingezet worden.  

 

Context: 

Binnen de verkregen budgetten op basis van de 

werkprogramma’s en -budgetten zoals zij goedgekeurd 

worden door de Europese Commissie 

- Verantwoordelijk voor het beheer van de kredieten zoals 
bepaald in het raamcontract met de Europese 
Commissie en EISMEA 

- Staat in voor de opmaak en verdediging van het 
budgetvoorstel, het beheer en de opvolging van het 
toegewezen budget zodat het budget optimaal 
aangewend kan worden voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening. 

 

Communicatie en contacten  

 

Verzorgen van de interne en externe communicatie en 

contacten met als doel via een vlotte doorstroom en 

uitwisseling van informatie de efficiëntie en de kwaliteit 

van de dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse 

ondernemer te verzekeren. 

- Rapporteren over de dienstverlening. 

- Eerste aanspreekpunt voor externe belanghebbenden, 
en in de eerste plaats voor de Europese Commissie en 
EISMEA (Executive Agency verantwoordelijk voor de 
E.E.N. consortia). 

- Het relatiebeheer met diensten binnen de Vlaamse 
overheid en met de voornaamste stakeholders van 
VLAIO en FIT, in het bijzonder met het VLAIO netwerk en 
de structurele partners van FIT. 

- Afstemmen met andere afdelingen en diensten binnen 
VLAIO en FIT inzake kerntaken van de dienst. 

- Geven van de nodige input voor het ondernemingsplan 
van VLAIO & FIT. 

- Actief deelnemen aan en / of organiseren van 
vergaderingen in het kader van entiteits-, afdelings- en 
dienstoverschrijdende zaken. 

- Het consortium (VLAIO+FIT) vertegenwoordigen op 
vergaderingen met interne of externe instanties en er 
met maximale inbreng van de eigen deskundigheid het 
standpunt van de organisatie vertegenwoordigen en 
verdedigen, in het bijzonder deze met de andere E.E.N. 
consortia in België en de rest van de EU, en in het 
algemene in alle fora waar het Europese KMO beleid ter 
sprake komt. 

- Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, 
overlegvergaderingen, infosessies. 
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- Inhoudelijk participeren aan vergaderingen en 
werkgroepen. 

- De dienstverlening kenbaar maken aan de klanten. 

- Feedback vragen aan klanten. 

- Een actieve rol spelen in het bredere werkoverleg, o.m. 
door deelname aan –stafvergaderingen, 
netwerkmomenten. 

 

Inhoudelijke bijdragen 

 

Selectief behandelen van dossiers, vragen en/of 

uitvoeren van (project)werkzaamheden met als doel 

inhoudelijk bij te dragen tot de realisatie van de 

opdracht. 

 

- Werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, 
verbeteren en/of toegankelijk maken. 

- Uitwerken van procedures en richtlijnen. 

- Ontwikkelen van opleidingen, concepten en 
beleidsmaatregelen. 

- Adviseren, controleren en bijsturen van projecten. 

- Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor 
projecten. 

- Projecten plannen, coördineren en leiden. 

- Deelnemen aan cross functionele projectgroepen. 

- Opstellen en bewaken van technische normen en 
standaarden. 

- Klanten ondersteunen bij de implementatie en het 
gebruik van toepassingen eigen aan de dienst. 

- Opvolgen van probleemdossiers. 

- Helpen van collega’s op vakinhoudelijk gebied. 

 

Behoefteanalyse 

 

Proactief analyseren van de behoeften van de 

organisatie en klanten met als doel een correct beeld te 

krijgen van de opportuniteiten en de noden. 

- Behoeften en opportuniteiten bespreken met de leidend 
ambtenaar en de directieleden. 

- Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de 
organisatie. 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen. 

- Analyseren van ad hoc vragen en problemen. 

 

Adviesverlening 

 

Zowel op vraag als pro-actief klanten adviseren vanuit 

het functionele domein teneinde deskundige 

oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of 

problemen. 

 

- Antwoorden op vragen van klanten. 
- Fungeren als aanspreekpunt wat betreft de eigen 

dienst. 
- Adviseren over het gebruik van huidige en toekomstige 

systemen zowel op EU vlak (Europese Commissie & 
EISMEA) als in VLAIO & FIT 

- Gebruikers adviseren over interpretatie van 
regelgeving, reglementering en procedures eigen aan 
de eigen dienst / het eigen vakgebied. 

- Management adviseren over thema’s die te maken 
hebben met de eigen dienst / het eigen 
specialisatiedomein. 

- Inspelen op specifieke vragen van het management. 
- Proactief knelpunten signaleren, bespreken en 

oplossen met het team en i.s.m. het management. 
- Verzorgen van mondelinge en evt. schriftelijke briefing. 
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Kennis met betrekking tot het vakgebied  

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring 

m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de 

dienstverlening te optimaliseren. 

 

- Het kennisbeheer op punt stellen in de dienst. 
- Actualiseren van de kennis m.b.t. aanpassingen aan de 

regelgeving. 
- Opvolgen en bijscholen van de aanpassingen wat 

betreft het domein van specialisatie. 
- Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën 

en technieken. 
- Deelnemen aan interne en externe 

vormingsactiviteiten op het vakgebied.  
- Opbouwen en onderhouden van netwerken. 
- Verder uitbouwen van de kennis en deze ter 

beschikking stellen. 

 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 
2 voorwaarden1 :  
 

1) Je hebt een masterdiploma  
   

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen 
voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat 
overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een 
toegangsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor 
(www.selor.be). 

 
 

2) Je hebt minimaal 4 jaar functierelevante ervaring (waarvan minimaal 2 jaar in een leidinggevende 
functie) 

 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die 

overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.  

 
1 Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren. 

http://naricvlaanderen.be/
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Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante 

werkervaring. 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de  

selectieverantwoordelijke (Eric Min, eric.min@vlaanderen.be). 

 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

 
• Deze functie moet projecten leiden/het management adviseren, richting geven, coachen, 

ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers. 
• Kennis van het Nederlands en het Engels op professioneel niveau (mondeling en schriftelijk) is een 

strikte voorwaarde. 
 

4.2.2. Pluspunten  

 
• Kennis en veldervaring van Europees projectmanagement is een must 

• Inzicht hebben in het KMO beleid van de Europese Unie en de Vlaamse overheid is een bijzonder 
aandachtspunt 

• Ervaring met overlegstructuren in een Europese en multilaterale context is wenselijk. 

• Deze functie vereist een flinke dosis realiteitszin, talent voor samenwerking en overleg, en een sterke 
motivatie & engagement. 

4.2.3. Persoonsgebonden competenties 

 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 
dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2) 

 
• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 

binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 
• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 

komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 2) 
 

• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2) 
 

*    Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen  
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     ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 2) 
 
• Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de 

entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 2) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (niveau 3) 
 

 
 

 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-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 hebt de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
4. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
 

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. 

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. Jouw directe collega’s hebben diverse 
expertises met een sterke industriële of academische achtergrond. 

• 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 , bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan binnen deze functie ook meerdere 
dagen van thuis of een satellietkantoor werken. 

• Je krijgt een grote mate van vrijheid om zelf je agenda in te plannen, waarbij je ook ruimte krijgt om 
werk en privé optimaal te combineren. 

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. 
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 

de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 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 directeur (rang A2) met de 

bijbehorende salarisschaal A211, functiefamilie ‘lager kader’. 
Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4226 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 12 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 

6 SELECTIEPROCEDURE  

6.1. MODULE 1: EERSTE SCREENING  

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) 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.  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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De cv-screening gebeurt in de week van 10 januari 2022..  
 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van verkennende gesprekken  

 
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 10 kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
Door middel van een verkennend gesprek beoordeelt een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde 
van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• eerste toetsing van je visie en inzicht op de functie 
• relevantie van je ervaring   

 
De verkennende gesprekken vinden plaats in de week van 10 januari 2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen de 10 hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de 
volgende stap in deze selectieprocedure. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 
8 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende 
best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen).  
 
 
 

6.2. MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

 
Door middel van een assessment center (met persoonlijkheidsvragenlijst) worden volgende competenties 
bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 
• Samenwerken (niveau 2) 
• Visie (niveau 2) 
• Coachen (niveau 2) 
• Richting geven (niveau 2) 
• Oordeelsvorming (niveau 2) 
• Innoveren (niveau 2) 
• Analyseren (niveau 3) 

 
 
Eén of meerdere consultant(s) van een extern selectiekantoor nemen deze screening af.  
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Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een positieve of negatieve beoordeling bij het geheel 
van de beoordeelde competenties.  Enkel wie een positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende 
module. 
 
Deze module vindt plaats eind januari/begin februari 2022. (datum onder voorbehoud). 
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

 
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke 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 plaats in op 17 en 21 februari 2022. (datum onder voorbehoud). 
 
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 opgenomen in een wervingsreserve. 
 
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.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
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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 9 januari 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke 
je diploma in de LED-databank na.  
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma).  

8 VRAGEN 

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

Lutgart Spaepen 
Consortiumleider EEN 
lutgart.spaepen@vlaio.be 
+32 490 66 08 26 
 
 

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

Eric Min 
Selectieverantwoordelijke 
eric.min@vlaanderen.be 
 

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

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:leo.vandeloock@vlaio.be
mailto:eric.min@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen april 2022.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
eric.min@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van consortiumleider Enterprise Europe Network bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen, 
die bestaat uit de lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als consortiumleider Enterprise Europe Network . Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
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.  


