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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Speel je graag met cijfers en financiële rapporten om te analyseren wat nog beter kan?  

Heb je zin om deel uit te maken van een Dienstencentrum Boekhouding met 50 grote overheidsklanten?  

En heb je (binnenkort) een master- of licentiaatsdiploma in een economische richting of min. twee jaar 

aantoonbare beroepservaring inzake boekhouding, procesoptimalisatie of procesbeheersing? 

 
We zoeken boekhoudkundige beleidsmedewerkers voor ons Dienstencentrum Boekhouding, dat het 
laatste nieuws rond overheidsfinanciën volgt, projecten coördineert, adviezen formuleert en meedenkt 
om onze dienstverlening en werking nog beter te maken.  
  
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2. FUNCTIECONTEXT 

Het Dienstencentrum Boekhouding hoort bij het Departement Financiën en Begroting en is het centrale 
boekhoudkantoor van de Vlaamse overheid en de meeste van haar departementen, agentschappen, 
kabinetten en adviesraden – in totaal 50 klanten.  
 
Het dienstencentrum: 
- doet de boekhouding voor al die organisaties en maakt de jaarrekeningen op, 

- is het aanspreekpunt voor revisoren en het Rekenhof bij boekhoudcontroles, 

- beheert de Handleiding voor de Boekhoudregels en adviseert de Vlaamse adviescommissie voor 

Boekhoudkundige Normen. 

 
Door de boekhouding op dezelfde manier en centraal te organiseren, bespaart de Vlaamse overheid kosten 
en wint ze aan efficiëntie en overzicht. 
 
We staan de komende jaren voor enkele grote uitdagingen:  
- enkele grote organisaties zoals de Vlaamse Landmaatschappij en de VDAB worden klant. Dat betekent 

dat hun boekhouding dan onder onze verantwoordelijkheid valt, 

- ons digitale boekhoudsysteem is aan een grondige herziening toe, 

- we bouwen aan een nieuw financieel systeem. 

 

Meer informatie over het departement FB:  
https://fin.vlaanderen.be/  

https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-financien-en-

begroting/departement-financien-en-begroting  

 
 

https://fin.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-financien-en-begroting/departement-financien-en-begroting
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-financien-en-begroting/departement-financien-en-begroting
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3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Als boekhoudkundig beleidsmedewerker: 
- maak je financiële analyses en zorg je mee voor de realisatie van de maandelijkse afsluiting en de 

jaarafsluiting, 
- werk je mee aan de continue verbetering van onze financiële processen, 
- krijg je de kans om mee te werken aan strategische vernieuwingsprojecten, zoals de voorbereidingen 

voor een nieuw, gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma en de automatisering van onze 
kwaliteitscontroles, 

- beheer je, samen met je collega’s, de financiële processen in onze ERP-toepassing, bouw je controles in 
en zorg je voor een doeltreffende opvolging en rapportering. 

 
Je maakt deel uit van een groot financieel expertisecentrum, waar je veel ruimte krijgt om bij te leren en 
te groeien en waar je nauw samenwerkt met je collega’s, niet enkel binnen je eigen team, maar ook over 
de grenzen van de teams en afdelingen heen.  
 
Het ultieme doel van je job? De dienstverlening voor onze klanten verbeteren, in lijn met de geldende 
boekhoudnormen.  

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

 

Verantwoordelijkheden Voorbeelden van taken 

Voorbereiden 
 
Je bereidt je eigen taken inhoudelijk 
voor en plant je werk en tijd efficiënt 
in, zodat deadlines gehaald worden 
en er kwaliteitsvol werk wordt 
afgeleverd. 
 

- Je werkt op jouw manier en stelt daarbij een eigen 
realistische planning op 

- Je gaat zelfstandig op zoek naar extra informatie 
- Indien nodig, neem je contact op met klanten of 

collega’s om informatie te vragen 
- … 

Uitvoeren 
 
Je maakt analyses en voert een brede 
waaier van boekhoudkundige en 
financiële taken uit, zodat jouw 
opdrachten en die van het 

- Je maakt financiële analyses o.b.v. boekhoudkundige 
en budgettaire gegevens 

- Je helpt mee met de realisatie van de maandelijkse 
afsluitingen en de jaarafsluiting binnen de vereiste 
termijn 
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dienstencentrum Boekhouding vlot 
en tijdig afgehandeld worden.  

- Je controleert of de boekingen van klanten correct 
zijn ingevoerd in ons boekhoudprogramma OraFin 

- Je controleert of vorderingen werden betaald en je 
signaleert slechte betalers 

- Je werkt actief mee aan projecten om ons 
boekhoudprogramma OraFin en de 
boekhoudprocessen verder te verbeteren 

- Je beantwoordt vragen van klanten over OraFin 
- Je geeft advies aan klanten en collega's over financiële 

en boekhoudkundige zaken en over het Europees 
Stelsel van nationale en regionale Rekeningen (ESR) 

- …  
Verslag uitbrengen 
 
Je rapporteert over de eigen 
werkzaamheden en over de 
voortgang van projecten en 
opdrachten 
 

- Je betrekt je collega’s bij je werk 
- Je signaleert zowel knelpunten als opportuniteiten of 

mogelijke oplossingen voor een knelpunt. 
- … 

Gegevens beheren 
 
Je verzamelt, vervolledigt en 
onderhoudt boekhoudkundige en 
financiële gegevens, zodat de 
informatie steeds up-to-date, 
betrouwbaar en toegankelijk is 
 

- Je verzamelt financiële gegevens, voert ze in, 
controleert ze en houdt ze actueel  

- Je werkt procedures uit en past ze aan indien nodig   
- Je analyseert en interpreteert data om financiële 

analyses te maken 
- … 

Informeren 
 
Je informeert de klanten over de 
dienstverlening van het 
dienstencentrum en over het 
boekhoudsysteem en de 
boekhoudprocedures, zodat ze inzicht 
hebben in het gebruik en de 
mogelijkheden van het systeem en de 
procedures. 
 

- Je beantwoordt vragen van klanten en geeft hun 
advies 

- Je neemt deel aan vergaderingen, werkgroepen en 
stuurgroepen (bijv. over het subsidieregister) 

- Je geeft uitleg over financiële regelgeving en 
boekhoudprocedures 

- … 

Optimaliseren van de werking 
 
Vanuit de eigen specialisatie en 
ervaring geef je advies en lever je 
input zodat de werking en de 
dienstverlening van het 

- Je zet inkoop-, verkoop-, boekhoudkundige en 
financiële kennis om naar efficiënte functionele 
werkprocessen binnen jouw team 

- Je werkt mee aan vernieuwingsprojecten, bijv. de 
voorbereidingen voor een nieuw, gebruiksvriendelijk 
boekhoudprogramma 

https://overheid.vlaanderen.be/subsidieregister
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Dienstencentrum Boekhouding 
continu verbeterd worden 

- je durft out of the box denken en gaat actief (mee) op 
zoek naar verbetermogelijkheden  

- … 

Bijleren 
 
Je zet in op het verwerven, 
verruimen, continu bijschaven en 
delen van je kennis en je 
vaardigheden, zodat je bij blijft en 
een substantiële bijdrage kan leveren 
aan een kwaliteitsvolle 
dienstverlening van het 
dienstencentrum Boekhouding  
 

- Je volgt studiedagen en gespecialiseerde opleidingen 
- Met je collega’s wissel je kennis uit en deel je je 

opgedane ervaringen 
- Je verwerft inzicht in o.a. de raakvlakken met 

begroting en budgetbeheer, analytische boekhouding 
en de bedrijfsprocessen van de organisatie 

- … 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan een van  
onderstaande voorwaarde(n): 
 
 

- Je hebt een master- of licentiaatsdiploma in een economische richting (bijv. (Toegepaste) 

Economische Wetenschappen, Handels- of Financiële Wetenschappen, Handelsingenieur, …)  

OF  
- je studeert in het academiejaar 2021-2022 af als master in het domein economie (je kan de functie 

alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt)  

OF 
- je hebt een master- en min. twee jaar beroepservaring met boekhouding, boekhoudkundige 

analyses, procesoptimalisatie of procesbeheersing 

 
 
 
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/  
 

http://naricvlaanderen.be/
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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 of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent 
voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
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.  
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Kelly Rottiers, kelly.rottiers@vlaanderen.be, 0476 70 57 04) 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 
• Je hebt een goede kennis van boekhouding  

• Je beschikt over een goede kennis van/ ervaring met financiële analyses  
• Je hebt actieve kennis van Excel 

 

 Pluspunten  

• Je hebt kennis van (een) ERP-pakket(ten) 

 

 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (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 2) 

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

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

afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 

mailto:kelly.rottiers@vlaanderen.be
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• 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) 

 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(niveau 2) 
 
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 geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. 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. 

5. AANBOD 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag (eigen bijdrage: 1,09€)  
• Aanvullend pensioen, volledig betaald door de werkgever  
• 35 dagen betaalde vakantie per jaar en verlof tussen Kerst en Nieuwjaar   
• Ruime opleidingsmogelijkheden   
• Ondersteuning met moderne IT-middelen   
• De mogelijkheid tot thuiswerk (je wordt ondersteund met o.a. een extra beeldscherm en een 

ergonomische bureaustoel)  
• Terugbetaling van je internetabonnement bij thuiswerk   
• Vergoeding van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of met de fiets  
• Gratis aansluiting bij de hospitalisatieverzekering + mogelijkheid om je gezinsleden aan een voordelig 

tarief aan te sluiten  
• Professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar tijdens de schoolvakanties  
• Voordelen en kortingen op een gevarieerd aanbod binnen de culturele, recreatieve en commerciële 

sector (PlusPas)  
• Je bruto startsalaris is minstens 3.538,15 euro per maand, excl. reglementaire toelagen. Bereken je 

nettosalaris met onze Salarissimulator | Vlaanderen.be. Relevante beroepservaring in de private sector 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je salaris 
is gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111).   

• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de al gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige. 

• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 
toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale 
mobiliteit. 
 

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

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 drie geschikt bevonden kandidaten worden aangenomen. Aarzel dus niet om zo snel mogelijk te 
solliciteren! 
 
 

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 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.  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een vragenlijst  

 
Door middel van een vragenlijst beoordelen de selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de 
wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• Eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen, 
• Eerste toetsing van je technische competenties, 
• Je relevante ervaring. 
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De beoordeling gebeurt samen met de cv-screening.  
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria kan 
deelnemen aan de volgende selectiestap.  
 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

 
Door middel van een competentiegericht interview en een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende 
competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1) 
• Samenwerken (niveau 2) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 
• Analyseren (niveau 2) 
• Oordeelsvorming (niveau 2) 
• Zorgvuldigheid (niveau 2) 

 
Eén of meerdere selectieverantwoordelijke(n) en (optioneel) en een afgevaardigde van de wervende 
entiteit nemen deze screening af.  
 
Deze module vindt plaats in Brussel in overleg met de kandidaat 

 

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening 

Op basis van een jurygesprek voorafgegaan door een numerieke redeneertest en 
projectplanningsoefening, en een inhoudelijke case beoordelen afgevaardigde(n) 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 selectiestap is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) 
in overleg met de kandidaat. 
 
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. 
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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 

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, … 

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer 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.  
 
Optioneel: Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en 
wanneer je het gevraagde diploma kan behalen. 
 
 
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.   
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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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/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 
 
 

8. VRAGEN 

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

Kristof Boon 
Afdelingshoofd Dienstencentrum Boekhouding 
kristof.boon@vlaanderen.be 
tel 0485 37 04 33  

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

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

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

9. FEEDBACK 

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
kelly.rottiers@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 7678. 
 
  
 

mailto:kristof.boon@vlaanderen.be
mailto:kelly.rottiers@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:kelly.rottiers@vlaanderen.be

