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1. WERKEN ALS INSPECTEUR CORONAMAATREGELEN IN 
HET KORT 

Omdat ondernemingen met een vestiging in het Vlaams gewest sinds maart 2020 geconfronteerd worden 
met sluiting of een omzetdaling ingevolge de federale coronamaatregelen ter inperking van de 
verspreiding van het COVID-19 virus, heeft de Vlaamse Regering beslist om ondersteuningsmaatregelen te 
nemen om de continuïteit van de betrokken ondernemingen te kunnen verzekeren. Met de steunmaatregel 
Corona Hinderpremie wordt steun toegekend aan ondernemingen die geconfronteerd werden met een 
verplichte sluiting. Met de steunmaatregelen Corona Compensatiepremie, Corona Ondersteuningspremie, 
Vlaams Beschermingsmechanisme, Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en de vervolgmaatregelen 
Vlaams Beschermingsmechanisme wordt steun toegekend aan ondernemingen die geconfronteerd 
worden met een omzetdaling in de steunperiode 2020-2021 (de periode verschilt afhankelijk van de 
maatregel) van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019 - 2020.  
 
Het team Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt enthousiaste, klantvriendelijke 
en vlotte collega’s die ingezet kunnen worden voor de controle van de steun die is toegekend in het kader 
van bovenvermelde maatregelen. 
 
Als inspecteur controleer je on desk of ter plaatse bij derden de correcte aanwending van de ter 
beschikking gestelde financiële stimuli en de naleving van reglementeringen en normen. Hierover wordt 
gerapporteerd zodat indien noodzakelijk de gepaste acties kunnen ondernomen worden. De controles 
gebeuren onafhankelijk volgens vastgelegde procedures die meestal zijn verankerd in regelgeving (wetten, 
decreten of besluiten) of op basis van interne handleidingen. Je beschikt voor de uitvoering van de 
opdrachten over een grote graad van zelfstandigheid. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 

2. OVER HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties 
en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.   
  
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen – kortweg VLAIO - is hét aanspreekpunt van de Vlaamse 
overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Wij stimuleren en ondersteunen innovatie en 
ondernemerschap en dragen 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 
kmo’s 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.   

  
Wij, dat zijn 400 enthousiaste VLAIO-collega’s die zich samen met een netwerk van partners uit de 
overheid en de bedrijfswereld dagelijks inzetten voor alle ondernemers in Vlaanderen.  
  
 
 
 
 
 
 
We zijn een wendbare en waardengedreven organisatie voor onze klanten, onze partners, het beleid én 
onze medewerkers. We verbeteren voortdurend de doeltreffendheid en de doelmatigheid van onze 
werking en doen daarbij een beroep op onze innovativiteit en creativiteit.  
 
Om onze opdracht waar te maken in een snel veranderende context hebben we alle medewerkers nodig 
en halen we meerwaarde uit diversiteit. Bij alles wat we doen, hebben we oog voor welbevinden en het 
werkplezier van onze mensen en streven we naar het verbinden van VLAIO-medewerkers met elkaar. We 
zijn een lerende organisatie die medewerkers volop kansen biedt om hun talenten en expertise te 
ontwikkelen en in te zetten, nu en in hun verdere loopbaan. 
 
Voor meer informatie over het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan je terecht op onze website: 
www.vlaio.be. 

  

Wil jij graag weten hoe het is om bij VLAIO te werken? Bekijk dan zeker deze video en hoor wat jouw 
toekomstige collega’s ervan vinden! Proef ook de sfeer via getuigenissen van enkele collega’s. 
 

3. JOUW TAKENPAKKET IN EEN NOTENDOP 

Controleren van de naleving van reglementeringen, normen, e.d. of interne audit uitvoeren met als doel 
hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden of zelf de gepaste acties te 
ondernemen. 
 
Context: 
Controles en audits kunnen zowel ter plaatse als op afstand uitgevoerd worden 

http://www.vlaio.be/
https://www.youtube.com/watch?v=mIB1G6t8-m0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fover-ons%2Fvlaio-werft-aan&data=04%7C01%7Cbirgit.vandamme%40vlaanderen.be%7C0f61085b0e4f4e914b5f08da02815bda%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637825051849854412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LwAszKNPG0xSr09daFONsK3YIno5yLb%2BbCzOiNuu12g%3D&reserved=0


   
 

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

 
pagina 4 van 12       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over: 
 

1) Je hebt een masterdiploma1, bij voorkeur in een boekhoudkundige of economische richting. 
 

Indien je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je toch deelnemen onder bepaalde 
voorwaarden: 
• Ofwel beschik je over een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie; 
• Ofwel heb je een ervaringsbewijs voor deze functie; 
• Ofwel beschik je over bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse 

overheid. 
 

Behaalde jij je diploma buiten de Benelux? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen 
om te kunnen starten bij de Vlaamse overheid (meer info op http://naricvlaanderen.be/).  
 
Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt 
met het niveau van de functie? (omdat je aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of 
ervaringsbewijs). Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen 
“artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
  
Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je 
contractueel in dienst bent in een job met:  
• eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature; 
• ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande 

vacature.  
 
Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op 
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit of stel je vraag 
aan de selectieverantwoordelijke. 

 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Kelly Rottiers, kelly.rottiers@vlaanderen.be, 0476 70 57 04). 
 

 
1 Of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot het niveau X binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: 
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02  

http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit
mailto:kelly.rottiers@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van inspecteur coronamaatregelen heb je onderstaande persoonsgebonden competenties 
nodig. Deze worden getest gedurende de selectieprocedure.  
 

• Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 1) 

 
• Assertiviteit: je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de 

omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 1) 
 

• Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook 
als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) 

 
• Analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 
• Oordeelsvorming: je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 1) 
 

• Klantgerichtheid: je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) 

 
• Plannen & organiseren: je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 

acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 
 

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.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN INSPECTEUR 

CORONAMAATREGELEN 

 
• Je hebt een goede kennis van boekhoudrecht, BTW-wetgeving, vennootschapsrecht, 

verbintenissenrecht en fiscaal recht. 
• Je hebt een basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten. 

• Je hebt kennis over het beleidsdomein EWI of je bent bereid je in te werken. 
• Je hebt aantoonbare kennis van of minstens sterke interesse in domeinen die aan economie en 

• de leefwereld van kmo’s gerelateerd zijn. 
• Je bent bereid om met nieuwe technologieën/IT toepassingen om te gaan. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.5.  BIJKOMENDE VERWACHTINGEN 

• Je bent snel inzetbaar. 
 

4.6.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  

• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  

• Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
 

5. WAT BIEDEN WE JOU? 

• Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen 
anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving. 

• Je krijgt een contract van bepaalde duur (2jaar).  
• Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het 

salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze 
salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken: 

o niveau van de functie: A1 
o graad: adjunct van de directeur 
o salarisschaal: A111 

• De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de 
berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor in 
aanmerking.  

• Jouw aanbod van extralegale voordelen: 
o Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag waarvan €5,91 wordt betaald door de werkgever 

en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon) 
o Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, 

Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen tussen 3 en 14 
jaar 

o Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-
werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoersformules, of een 
combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het meest 
stimuleert.  

o Hospitalisatieverzekering 
o Aanvullend pensioen 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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• Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. 
Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we 
verschillende tools aan.  

• Wij hechten veel belang aan de werk- privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen 
vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent 
vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar!  

• Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis 
uit of op een satellietkantoor werken.   

• Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de voetnoot2.  
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 

6. SELECTIEPROCEDURE 

Wegens de hoogdringendheid van deze vacatures, werken we met een procedure die permanent 
openstaat. Dit betekent dat als je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden en min. 50% scoort 
op de voorselectie, je meteen wordt uitgenodigd om de testen af te leggen en op gesprek te komen. De 
eerste geschikt bevonden kandidaten worden aangenomen. Aarzel dus niet om zo snel mogelijk te 
solliciteren! 
 
Door onvoorziene omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of aard van de selectie 
onverwacht zullen aanpassen. Als dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte 
 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je hiervoor geschikt wordt 
bevonden, kan je later deelnemen aan een bevorderingsfunctie of een functie via de horizontale mobiliteit. 
 

6.1.  MODULE 1: EERSTE SCREENING   

6.1.1. Cv-screening  

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je voldoet aan 
de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4.1). Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kan je 
meedoen aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 

 
2Als je solliciteert via horizontale mobiliteit moet je binnen de drie maanden na de selectiebeslissing starten in je nieuwe job.  

Je behoudt minimaal de werkervaring die al werd gevaloriseerd. Het is mogelijk dat er nog extra werkervaring wordt 

gevaloriseerd.  

Deze selectieprocedure valt onder het objectief wervingssysteem. Dit betekent voor jou dat wanneer je een geschikte 

eindbeoordeling krijgt, je in de toekomst mee kan doen aan bevorderingsfuncties of functies via horizontale mobiliteit.  

http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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6.1.2. Voorselectie op basis van een standaardvragenlijst 

 

In deze tweede selectiefase beoordelen een selectieverantwoordelijke en collega’s van VLAIO je 

kandidatuur op:  

• Een  eerste toetsing van je motivatie 
• Een eerste toetsing van je technische competentie(s) 

 
Vermeld duidelijk in je CV of in het sollicitatieformulier over welke technische competenties jij beschikt 
(vermeld er jouw takenpakket, verantwoordelijkheden, duur van de functies bij) 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Om door te gaan naar de volgende module moet je  minstens 50% 
behalen op het geheel van de criteria. 
 

6.2.  MODULE 2: SCREENING COMPETENTIES  

 
Tijdens het interview met persoonlijkheidsvragenlijst en computergestuurde test worden volgende 
competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1  
• Samenwerken – niveau 1  
• Assertiviteit – niveau 1  
• Analyseren – niveau 1  
• Oordeelsvorming – niveau 1  
• Klantgerichtheid – niveau 1  
• Plannen & organiseren – niveau 1  

 
Eén selectieverantwoordelijke en eventueel afgevaardigden van VLAIO nemen deze screening af.   
 
Deze module is eliminerend. Enkel wie een positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende 
module. 
 
Deze module vindt plaats via ons digitaal platform. (Datum in samenspraak met de sollicitant) 
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6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek met case beoordelen de selectieverantwoordelijke en collega(’s) van VLAIO 
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 Brussel. 
 
Wie slaagt, maar nu niet wordt gekozen, wordt opgenomen in de wervingsreserve. 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen. 
 

6.4.  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 je gebruik maken van het principe van niet nodeloos 
hertesten. Je kiest er zelf voor of je de testen en/of competentiescreening wilt hergebruiken, het is geen 
verplichting.  
 
Wens je hier gebruik van te maken, voeg dan bij je sollicitatie het rapport van de eerder afgelegde 
test(en) en/of competentiescreening toe. Let wel, het is nog altijd de selector en de lijnmanager die 
beslissen of dit toegepast kan worden in de selectieprocedure. Bij deze beslissing wordt er rekening 
gehouden met de gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid 
tussen kandidaten, … 
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7. HOE SOLLICITEER JE? 

Solliciteer via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

• 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.  
 
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je sollicitatie is enkel geldig als  je het online sollicitatieformulier in het Nederlands hebt ingediend (zo 
nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum 
van de poststempel als bewijs. 
 

8. HEB JE REDELIJKE AANPASSINGEN NODIG?  

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en 
vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? 
Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.  
 
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je 
de baan? Dan voorzien wij ondersteunende maatregelen zodat jij jouw job kan uitvoeren. 
 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 
 
 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
Geert Van der Elst  
Diensthoofd Inspectie  
geert.vanderelst@vlaio.be  
tel 0478 34 06 89  

 
Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:  
 

Kelly Rottiers 
Selectieverantwoordelijke 
kelly.rottiers@vlaanderen.be  
tel 0476 70 57 04 

10. FEEDBACK 

Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld “Inspecteur Coronamaatregelen + 8286” 

11. RESERVE EN GELDIGHEID 

Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve contacteren. Als je dus 
slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je in 
de toekomst nog gecontacteerd worden voor deze functie om te bespreken of je nog geïnteresseerd bent 
om aan de slag te gaan in de functie van inspecteur coronamaatregelen . 
 
Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van inspecteur coronamaatregelen bij VLAIO. Een wervingsreserve is een lijst met personen die via 

de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie.  

  

Deze reserve is voor 1 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode kan 

VLAIO je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst door VLAIO. 

  

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.  

mailto:geert.vanderelst@vlaio.be
mailto:kelly.rottiers@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Je kan via deze werfreserve ook een contract van bepaalde duur aangeboden krijgen voor de functie van 

inspecteur coronamaatregelen. Je blijft in dat geval wel gewoon staan op de lijst.  

   

Accepteerde je een aanbod, maar verander je nadien van mening en kom je toch niet in dienst? Dan 

verlies je je plaats in de werfreserve.  

 

 


