
   

 

 

Administrateur-generaal 
Mandaatfunctie – managementfunctie van N-niveau 
Rang A3, salarisschaal A311, functieklasse C 
Standplaats Brussel 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Vacaturenummer 4876 

1  FUNCTIECONTEXT 

De essentiële taak van het Agentschap Wegen en Verkeer is te zorgen voor het beheer en 
onderhoud van de gewestwegen. Tevens staat het in voor het beheer van het verkeer en het 
vervoer over die wegen. 
 
Het agentschap staat in voor: 

1. het aanleggen, herinrichten, uitrusten en onderhouden van wegen voor autoverkeer, 
vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen en voorzieningen voor gehandicapte 
personen; 

2. het beheren en exploiteren van voormelde infrastructuur met inbegrip van het afleveren 
van vergunningen; 

3. het verstrekken van adviezen voor inplantingen naast deze infrastructuur; 
4. het aanleggen, onderhouden, beheren en bedrijfstechnisch exploiteren van 

elektromechanische uitrustingen en telematica, verkeerslichten en roodlicht- en 
snelheidscamera’s; 

5. het sturen, als beheerder van de gewestwegen, van het verkeer en het vervoer over deze 
wegen. 

 
Het agentschap levert aan het departement de nodige beleidsgerichte input, zodat het over alle 
nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te kunnen opnemen op het vlak van 
de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de 
opvolging en de aansturing van de uitvoering van het beleid. 
 
Meer informatie over het agentschap kan men terugvinden via https://wegenenverkeer.be/.  

2 FUNCTIEBESCHRIJVING 

De gedetailleerde functiebeschrijving vindt u als aparte bijlage bij dit selectiereglement. 

https://wegenenverkeer.be/


 

 

3 SELECTIEPROCEDURE  

3.1 MODULE 1: EERSTE SCREENING 

3.1.1 Cv-screening (januari 2022) 

De kandidaat bewijst aan de hand van het sollicitatieformulier volgende elementen: 
 
Diploma 
Kandidaten dienen te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, zoals bepaald 
in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van interne kandidaten die reeds tot het voormelde 
niveau A of gelijkgesteld niveau behoren. 
 
Ervaring 
Leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige 
professionele ervaring. 
 
Onder leidinggevende ervaring verstaan we gedurende 5 jaar beroepshalve en met een heldere 
visie een onderneming, entiteit of afdeling hiërarchisch aangestuurd hebben binnen een 
organisatie met een vergelijkbare complexiteit. 
 
Onder nuttige beroepservaring verstaan we ontwikkelde deskundigheid, een netwerk, 
visieontwikkeling en gerealiseerde opdrachten binnen een bouwtechnische omgeving die sterke 
raakvlakken heeft met de mobiliteitssector. 
 
De cv-screening is eliminerend. De kandidaten die niet voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden worden uitgesloten. 

3.1.2 Verkennend gesprek (februari 2022) 

In een verkennend gesprek met een consultant van een extern selectiekantoor wordt gepeild naar 
een aantal elementen, waaronder de motivatie, de relevantie van de ervaring, de inpasbaarheid in 
de overheidscontext en de communicatievaardigheden. Dit gesprek wordt door één consultant 
gevoerd.  
 
Het verkennend gesprek is eliminerend. Na dit gesprek worden de niet geschikt bevonden 
kandidaten uitgesloten. 
 
De verkennende gesprekken gaan door in de loop van februari 2022 (onder voorbehoud). Rekening 
houdende met de COVID19-crisis bestaat de mogelijkheid dat het verkennend gesprek op een 
digitale manier afgenomen of uitgesteld wordt. 

3.2 MODULE 2: ASSESSMENT CENTER (MAART 2022) 

Het assessment center bestaat minstens uit de volgende testen die worden afgenomen door twee 
consultants van een selectiekantoor: 
 
• een sterkte-zwakteanalyse; 
• een competentiegericht diepte-interview; 
• een presentatieoefening op basis van een managementvisie.  



   

 

 

 
Bijkomend wordt er naar de leiderschapsrollen van de Vlaamse overheid gepeild. 
 
Het assessment center wordt beoordeeld door twee consultants van een extern selectiekantoor 
en desgewenst aangevuld met experten, wat nodig is om de selectiekwaliteit te waarborgen. 
 
Deze selectiestap is eliminerend. De lijst van geschikte kandidaten wordt voorgelegd aan de 
opdrachtgever. 
 
De assessment centers gaan door in de loop van maart 2022 (onder voorbehoud). Rekening 
houdende met de COVID19-crisis bestaat de mogelijkheid dat het assessment center op een digitale 
manier afgenomen of uitgesteld wordt. 
 
Niet nodeloos hertesten 
 
Wie meedingt naar een management- of projectleidersfunctie van N-niveau kan op basis van een 
eerdere deelname aan een selectieprocedure voor een management- of projectleidersfunctie van 
N-niveau vrijgesteld worden voor de deelname aan deze module (m.u.v. het afleggen van de 
managementcase incl. presentatieoefening). Voeg bij uw sollicitatie de stavende documenten toe, 
d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

3.3 MODULE 3: INTERVIEW MET DE OPDRACHTGEVER (MAART-

APRIL 2022) 

De functioneel bevoegde minister heeft een interview met de kandidaten die in voornoemde lijst 
zijn opgenomen. De functioneel bevoegde minister voert dit gesprek met de minister-president en 
de viceminister-presidenten. Dit gesprek heeft tot doel om na te gaan welke kandidaat het best 
voldoet aan competentieprofiel voor de functie.  
 
De opdrachtgever kiest een kandidaat uit de voorgestelde lijst en motiveert uitdrukkelijk de keuze. 
Als hij geen kandidaat uit de lijst kiest, wordt de procedure heropgestart (artikel V 8, §2 van het 
VPS). De opdrachtgever motiveert uitdrukkelijk waarom er geen kandidaat is gekozen. 
 
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. 

4 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op datum van aanwerving dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 



 

 

1. U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. U geniet van de burgerlijke en politieke rechten;  
3. U slaagt in de selectieprocedure; 
4. Bezitten over de lichamelijke geschiktheid die vereist is voor het uit te oefenen mandaat. 
 
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 inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is; 

• Een bezoldiging in de salarisschaal A311. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, 
situeren tussen 93.816 euro en 117.256 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en 
vakantietoelage; mandaattoelage in functieklasse C van 13.420 euro op jaarbasis à 100%, plus 
bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be.  

• Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar; 
• Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken 

mandaatfunctie; 
• Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen: 

o Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke 
aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie; 

o Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

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

6 HOE KAN U SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 24 januari 2022 via het online formulier op 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Uw sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen 
worden. 
 
Behaalde u uw diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de 
selectieverantwoordelijke uw diploma in de LED-databank na.  
Behaalde u voor 2002 uw diploma of solliciteert u op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij 
uw sollicitatie een kopie.  
 
Uw kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als u het online sollicitatieformulier ten 
laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van uw diploma). 
 
Alle kandidaturen worden discreet behandeld. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


   

 

 

7 VRAGEN 

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met: 

 

 Céline Cleenewerck 

 Selectieverantwoordelijke Team Managementjobs 

 Celine.cleenewerck@vlaanderen.be 

 0499 94 44 42 

 

Voor bijkomende informatie over de functie kan u contact opnemen met: 

 

 Luc Jansegers 

 Kabinetschef Lydia Peeters 

 luc.jansegers@vlaanderen.be   

8 AANPASSINGEN AAN DE SELECTIEPROCEDURE 
VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
U wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht uw geslacht, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als u een handicap heeft, laat ons dat vooraf weten. We zorgen 
ervoor dat u in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijgt u de 
baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan uw handicap aan. 
 
Indien u ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet u dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met u opnemen om verdere afspraken te maken.   

mailto:Celine.cleenewerck@vlaanderen.be
mailto:luc.jansegers@vlaanderen.be


 

 

Bijlage: functieomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Functiebeschrijving: 

 
Administrateur-generaal Agentschap Wegen en 

Verkeer 
 
 

 
 
 
Voor akkoord 
 

Vacant 
 

Datum + handtekening 

 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken 
 
 

Datum + Handtekening 

 
Gezien voor kwaliteitscontrole door het Agentschap Overheidspersoneel op  4 november 2021.

 



  
   

   

1. Context van de functie  

1.1. Waarden van de Vlaamse overheid 

 

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.  

 

1.2. Leiderschapsrollen  

 

De leidinggevende binnen de Vlaamse overheid gelooft in de waarden van de Vlaamse overheid en draagt die op een geresponsabiliseerde manier uit in vier 

leiderschapsrollen: leider, manager, ondernemer en coach. 

 

1.3. Hoofdactiviteit van de entiteit 

De essentiële taak van het Agentschap Wegen en Verkeer is te zorgen voor het beheer en onderhoud van de gewestwegen. Tevens staat het in voor het beheer 

van het verkeer en het vervoer over die wegen. 

 

Het agentschap staat in voor: 
1. het aanleggen, herinrichten, uitrusten en onderhouden van wegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen en voorzieningen 

voor gehandicapte personen; 
2. het beheren en exploiteren van voormelde infrastructuur met inbegrip van het afleveren van vergunningen; 
3. het verstrekken van adviezen voor inplantingen naast deze infrastructuur; 
4. het aanleggen, onderhouden, beheren en bedrijfstechnisch exploiteren van elektromechanische uitrustingen en telematica, verkeerslichten en roodlicht- en 

snelheidscamera’s; 
5. het sturen, als beheerder van de gewestwegen, van het verkeer en het vervoer over deze wegen. 

 

Het agentschap levert aan het departement de nodige beleidsgerichte input, zodat het over alle nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te 

kunnen opnemen op het vlak van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de opvolging en de aansturing van 

de uitvoering van het beleid. 

 

Meer informatie over het agentschap kan men terugvinden via https://wegenenverkeer.be/.  

http://www.bestuurszaken.be/waarden-vlaamse-overheid
http://www.bestuurszaken.be/leiderschapsrollen#&panel1-1
https://wegenenverkeer.be/
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1.4. Positionering  

Aan welke minister(s) rapporteert de 

leidend ambtenaar? 

Aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

 

Welke functies rapporteren aan de 

leidend ambtenaar? 

- de hoofden van de centrale coördinerende sub-entiteiten en de stafdienst 
- de specialistische functies binnen deze sub-entiteiten (bv. inzake begroting, personeelszaken, …) 
- de hoofden van de (provinciale) sub-entiteiten bevoegd voor de wegen en hun uitrusting 

1.5. Kwantitatieve gegevens 

Aantal personeelsleden van de entiteit: 1342 medewerkers (of 1246 VTE): 
- 206 VTE in de centrale coördinerende afdelingen en de stafdienst 
- 846 VTE in de provinciale afdelingen bevoegd voor de wegen 
- 194 VTE in de afdelingen bevoegd voor de wegsystemen en telematica-uitrustingen en het Verkeerscentrum 

Budgetten (met vermelding van het 

type impact dat de leidend ambtenaar 

hierop heeft): 

Inkomsten: 56.000.000 euro 

 

Apparaatskredieten: ca. 87.000.000 euro  

 

Beleidskredieten: 820.000.000 euro (zonder relancekredieten) waarvan: 
- 620.000.000 euro waarop de administrateur-generaal directe impact heeft (vnl. onderhouds- en 

investeringskredieten) 
- 200.000.000 euro waarvoor de impact van de administrateur-generaal contributief is (advies en opvolging) (vnl. 

beschikbaarheidsvergoedingen en interne verrichtingen) 

(NB: het aanwenden van deze kredieten gebeurt via gemiddeld 650 aanbestedingen per jaar) 

Bijkomende kwantitatieve gegevens: 

 

Het agentschap beheert 5700 km gewestwegen en 1300 km autosnelwegen (incl. de op- en afritten) 

Diverse locaties van de subentiteiten: 
- 5 provinciale afdelingen voor de wegen: te Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt en Leuven 
- opdeling van de provinciale afdelingen in 4 à 5 districten (23 districten in totaal) 
- 1 afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (met locaties te Gent, Brussel en Antwerpen) 
- 1 afdeling Verkeerscentrum te Antwerpen 
- 1 afdeling Wegenbouwkunde te Evere 
- 1 afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning te Brussel 

 

Juridisch: 

Jaarlijks worden ca. 825 schadeclaims ingediend tegen AWV (als verweerder). Wat de al afgehandelde zaken betreft, 

worden +/- 40% afgesloten op basis van een minnelijke regeling.  
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Jaarlijks worden een 100-tal geschillen gerechtelijk ingeleid, die in ca. 30% van de gevallen leiden tot veroordelingen. In 

de overige procedures wordt de vordering ingesteld tegen AWV dus ongegrond verklaard. 

 

Jaarlijks worden ca. 190 schadeclaims ingediend voor AWV (als eiser). Wat de al afgehandelde zaken betreft, worden ca. 

35 à 40% afgesloten op basis van een minnelijke regeling. Jaarlijks worden ca. 45 geschillen gerechtelijk ingeleid 

(waarvan 25 op basis van een dagvaarding en 20 op basis van een burgerlijke partijstelling). 

 

Daarnaast worden nog een beperkt aantal andere burgerlijke procedures ingeleid voor (bv. uitdrijving krakers, herstel in 

oorspronkelijke staat in geval van onrechtmatige inname van het gewestdomein,..) of tegen (bv. stopzetting van 

werken, uitvoering van aanpassingswerken,…) AWV. Globaal gaat het om 10 zaken per jaar. 

 

2. Doel van de functie 
Plannen, organiseren, coördineren en coördineren van de beleidsvoorbereiding en mee opvolgen (monitoring), mee evalueren en mee bijsturen van de 

beleidsuitvoering van het beleidsdomein, teneinde de minister te ondersteunen bij het bepalen van het beleid en bij het aansturen van de beleidsuitvoering. 

3. Resultaatgebieden 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Ontwikkelen van een strategische beleidsvisie 

 

Het ontwikkelen van een degelijke strategische beleidsvisie rekening houdend en 

anticiperend op de toekomstige evolutie, ook in Europese en internationale 

context, teneinde met de minister in dialoog te kunnen gaan over de strategische 

beleidskeuzes. 

 

• Een robuuste strategische visie ontwikkelen die aansluit bij 
(internationaal) wetenschappelijk inzicht en referentie-
mobiliteitsstrategieën op de lange termijn. 

Beleidsvoorbereiding 

 

Vanuit de realiteit van de beleidsuitvoering, bijdragen tot de optimale 

beleidsvoorbereiding van de minister, met oog voor het volledige beleidsdomein, 

de Europese en internationale context. 

 

• De coördinatie en aansturing van de voorbereidende stappen van het 
beleidsplanning-proces: 

- permanente evaluatie van de (beleidsmatige) effectiviteit 
van de activiteiten en op basis van gedetecteerde trends, 
peilen naar aanvullende maatschappelijke behoeften 

- ontwikkeling en beheer (up to date houden) van een eigen 
datawarehouse, voortbouwend op de bestaande 
databanken 

- actualiseren van de behoefteanalyse als instrument voor de 
opmaak van de begrotingsplannen 
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- volgen van de trends in Vlaanderen  & internationaal, via 
mandaten in internationale organisaties 

- verzamelen & analyseren van brede maatschappelijke input 
via gebruikers, belangenverenigingen, drukkingsgroepen, … 

• Aanleveren van strategische gegevens vanuit de beleidsuitvoering 
(gegevens uit de behoefteanalyse inzake de prioriteit van projecten, 
terreingegevens, …) aan het departement  

• Zorgen voor een goede informatiedoorstroming  

• Initiatief nemen om beleidsvoorstellen aan te brengen op de beleidsraad 
en het MCB  

• Op vraag van of op eigen initiatief beleidsadvies verlenen aan de 
minister  

• Beleidsvoorstellen van het departement beoordelen en feedback geven 
m.b.t. de haalbaarheid bij implementatie 

• Instrumentalisering van de maatregelen beslist door het departement 

Beleidsuitvoering 

 

De minister ondersteunen bij de concretisering van de beleidsuitvoering en een 

kwaliteitsvolle beleidsuitvoering verzekeren binnen de aan het Agentschap 

toegewezen bevoegdheden  

• Van nabij (o.m. via de tool ‘ProjectCenter’ van Enterprise One en eDelta) 
opvolgen en evalueren (tijdigheid, kwaliteit, …) van de realisatie van 
infrastructuurprojecten en adequaat ingrijpen of bijsturen  

• Aansturen, begeleiden, opvolgen van het operationeel management, 
onder meer wat betreft : 

-  efficiënt middelenmanagement  (personeel, logistiek, ICT, 
…), conform de algemeen geldende regels, standaarden, 
normen van de Vlaamse overheid 

- permanente kwaliteitszorg, via de nodige acties tot behoud 
en uitbreiding van de ISO-certificatie van het agentschap 
(momenteel ISO 9001, met een intentie tot overstap naar 
ISO 55001) en de implementatie van aanbevelingen uit 
auditrapporten (o.a. Audit Vlaanderen en het Rekenhof) 

- milieuzorg (o.m. via het ecologisch bermbeheer) 
- zorgen voor de effectiviteit en efficiëntie van de processen 

en de organisatiestructuur (zie resultaatgebied 5.6) 
- klantgerichtheid van de organisatie en het 

klachtenmanagement verzekeren, o.m. door een degelijke 
exploitatie van de klantendienst en een actieve 
sensibilisering van de bevolking.  

- de ‘marketing’ van de prestaties uitbouwen, zoals 
sensibiliseringscampagnes 
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- prospectie rond nieuwe prestaties in het aanbod, zoals 
elektronische aanbesteding, alternatieve 
financieringsvormen en nieuwe bronnen van inkomsten en 
terugkoppeling hiervan naar de beleidsraad  

- de interne controle (de beheers- en controlemaatregelen) 
en het risicomanagement 

Monitoring en bijsturen van de beleidsuitvoering 

 

Opvolgen (monitoring) van de beleidsuitvoering, met het oog op de 

ondersteuning van de minister en de verzelfstandigde agentschappen bij de 

evaluatie en de bijsturing van het beleid. 

 

• Een beleids- en beheers-informatiesysteem opzetten binnen het 
geïntegreerd datawarehouse, op basis van : 

- output- en outcome-indicatoren 
- meetcampagnes en specifieke onderzoeken, zoals 

klantentevredenheidsonderzoeken  

• Opstellen van de aanbestedingskalender voor de fysische 
jaarprogramma's en meerjarenprogramma's en het gebruik van de 
beleidskredieten van nabij opvolgen 

• Opvolgen van de doelstellingen en de verwachte resultaten van het 
agentschap (zoals vertaald in het jaarlijks ondernemingsplan) en waar 
nodig bijsturen 

• Tijdige en correcte rapportering verzekeren van alle beleids- en beheers-
informatie, aan de minister en het departement:  

- aansturen en bijsturen op basis van eigen beleidsopvolging 
en -evaluatie, en gegevens beschikbaar gesteld door het 
departement, 

- advies verlenen aan de minister en de beleidsraad i.v.m. de 
bijsturing van het beleid 

Opdracht, lange en korte termijnplanning (*) 

 

Ondersteuning van de minister bij de opmaak van de beleidsnota (legislatuur) en 

de beleidsbrief (jaarlijks), met input van de verzelfstandigde agentschappen. 

 

(*) Bij de EVA’s moet hierbij de rol van de Raad van Bestuur worden 

gerespecteerd. 

• Formuleren, actualiseren van de visie, missie, opdracht van het 
agentschap in functie van de beleidsopties van de minister 

• Bijdragen tot een geconsolideerde visie, missie, opdracht van het 
beleidsdomein, opmaak van de 3-jarenprogramma's voor 
infrastructuurprojecten (GIP), conform de regels van het beleidsplanning-
proces 

• Opmaak van onder meer het operationeel plan (fysisch programma) en 
de jaarbegroting van het verzelfstandigd agentschap (binnen het kader 
van de planning-cyclus) 

• Bijdragen tot het consolideren van de lange- en korte termijnplanning en 
tot het formuleren van de ‘algemene strategie’ van het beleidsdomein 

• Onderhandeling van het jaarlijks ondernemingsplan met de minister 

• Alle inhoudelijke informatie aanleveren aan het departement voor de 
opmaak van de BBT 
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Synergie en samenwerking (binnen en buiten het beleidsdomein, met andere 

Vlaamse, lokale, federale, Europese of mondiale instellingen en/of 

stakeholders)  

 

Stimuleren van, coördineren en/of actief participeren aan de samenwerking 

binnen en tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsechelons teneinde synergie 

te creëren   en verkokering te vermijden . 

• Afhankelijk van het onderwerp en de afspraken gemaakt in de 
beleidsraad of met de minister, leiden van of actief participeren aan het 
formele overleg in de managementgroep(en) en aan eventuele stuur-, 
werk- of projectgroepen. 

• Integratie van ‘best practices’ inzake samenwerking tussen entiteiten  

• Bijdragen aan een vlotte en correcte samenwerking tussen alle entiteiten 
binnen en buiten het homogene beleidsdomein 

• Deelname aan stuur- en werkgroepen binnen de Vlaamse overheid  

• Samenwerking met de entiteiten die instaan voor de regelgeving en 
normering (personeelsbeleid, logistiek, ICT, …):   

- samenwerking met de andere beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren 

- samenwerking met andere bestuursniveaus (federale politie, 
provinciën, gemeenten, …) 

Participatie aan de beleidsraad 

 

Via een actieve procesbewaking, de effectieve werking van de beleidsraad 

verzekeren, teneinde via dit forum mee vorm te geven aan het beleid van de 

minister. 

• Actieve deelname aan het debat rond nieuwe (innoverende) 
beleidsvoornemens 

• Bijdrage aan de  voorbereiding  van beleidsnota’s van het beleidsdomein 

• Evenwichtige begrotingsvoorstellen indienen, rekening houdend met het 
volledige beleidsdomein 

• Ontwerpen van ondernemingsplannen en het GIP toetsen aan de 
strategische de operationele doelstellingen en de budgettaire ruimte 

• De adviezen van de strategische adviesraad MORA en  de afspraken met 
de overlegorganen analyseren en de integratie van deze adviezen in het 
beleid afwegen  

• Bijdragen tot de evaluatie en de bijsturing van het beleidsdomein via 
voorstellen uit het agentschap  

Organisatorische optimalisering van de entiteit, het beleidsdomein en de 

Vlaamse overheid  

 

Permanent optimaliseren van de werking van de entiteit op het vlak van 

organisatiestructuur, de werkingsprocessen, de dienstverlening en de 

kwaliteitsbewaking en nemen van initiatieven tot het optimaliseren van de 

werking van de entiteit, het beleidsdomein, en bij uitbreiding de Vlaamse 

overheid in haar geheel teneinde een effectief werkkader en kwaliteitsvolle 

• De optimale werking van het agentschap verzekeren: 

• Voorstellen formuleren op het managementcomité van het 
beleidsdomein MOW (MCB) en het managementcomité van het 
ministerie (MCM), rond  

- Afstemming  van processen  
- taakverdeling  
- synergie  
- best practices 
- versterken van de (gezamenlijke) beleidscapaciteit  
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resultaten te verzekeren rekening houdend met de verander(en)de 

maatschappelijke, sociaal - economische context. 

Ontwikkelen van een personeelsbeleid 

 

Binnen het kader van het algemeen Human Resources beleid van de Vlaamse 

overheid, ontwikkelen en voeren van een eigen adequaat personeelsbeleid, 

teneinde over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te 

beschikken, nodig voor het realiseren van de opdracht en de doelstellingen van de 

entiteit. 

 

• De  correcte toepassing van het personeelsbeleid door de 
leidinggevenden van het agentschap (personeelsplan, 
organisatiestructuur, selectie & rekrutering, opleiding & ontwikkeling, 
prestatiemanagement, beloning, loopbaanbeheer, etc.) verzekeren, 
rekening houdend de diversiteit binnen het agentschap (o.a. technische 
en administratieve functies, leidinggevende en expertenfuncties…) 

• Een sterke interne communicatie verzekeren  

• Verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de medewerkers, een 
adequate werkomgeving, respect, optreden bij pesterijen, …) en de 
preventie en bescherming op het werk 

Externe communicatie en relaties 

 

Binnen het kader van het algemeen communicatiebeleid van de Vlaamse 

overheid, instaan voor het organiseren van een adequate externe communicatie 

en goede contacten met de belangrijkste actoren, teneinde een goede informatie-

uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de Vlaamse overheid te 

versterken. 

 

• Ontwikkelen en bevorderen van een corporate identity voor het 
agentschap, aansluitend bij de  corporate identity van de Vlaamse 
overheid 

• Organisatie van het woordvoerderschap en de mediacontacten van het 
agentschap (o.m. voor uitleg bij projecten) in goede afstemming met het 
kabinet (en woordvoerder) van de eigen minister 

• Organisatie van de klantendienst voor het agentschap 

• Organisatie van crisiscommunicatieplannen bij verkeersinfarcten of 
calamiteiten in overleg met de federale politie en de betrokken 
provincies 

• Goede relaties uitbouwen met (externe) sleutelpersonen en/of 
doelgroepen binnen het werkingsgebied van het agentschap 
(netwerking), o.m. Vlawebo (aannemersvereniging voor wegenbouw), 
transporteurs, consumentenverenigingen en andere gewesten  

4. Competentieprofiel  

4.1. Gedragscompetenties  

Samenwerken – niveau 3 - Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en 

synergie over de entiteitsgrenzen heen 

 

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 3 - Bewaakt en verdedigt de belangen 

van de organisatie 

  

Beslissen – niveau 3 - Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet 

eenduidig in te schatten is 

 

Richting geven – niveau 3 - Geeft leiding en richting, zowel via processen en 

structuren als via het bepalen uitdragen van een visie 

 

http://www.bestuurszaken.be/competentieboek
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Visie – niveau 3 - Brengt een beleid naar voren dat de entiteit of organisatie op 

lange termijn beïnvloedt 

 

Klantgerichtheid – niveau 3 - Optimaliseert de dienstverlening van de 

organisatie aan belanghebbenden via structurele acties 

 

4.2. Vaktechnische competenties  

Kennis van management in overheidscontext 

 

• inzicht in processen rond financiën en begroting en de relatie met managementinformatie  

• inzicht in personeelsmanagement als een instrument om bij te dragen aan de realisatie van de strategische opties 

• algemeen inzicht in de strategische mogelijkheden en beperkingen van ICT, o.m. op basis van ervaring met projecten waarin ICT een belangrijke rol 
speelde 

• in staat zijn de regelgeving voor de eigen materie te managen en efficiënt in te zetten als instrument voor het realiseren van de doelen van de Vlaamse 
Regering 

• inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in de overheidscontext 

• in staat en bereid zijn een beleid te voeren waarin omgaan met diversiteit als een troef wordt beschouwd 

 

Functiespecifieke kennis 

 

• brede kennis en sterk inzicht in toegepaste bouwkunde,  elektromechanica, ICT en wegenbouwkunde 

• goed vertrouwd met innovatieve en duurzame materialen en technieken 

• sterk ontwikkeld ruimtelijk inzicht in de geografische structuur van Vlaams Gewest 

• een goed ontwikkelde kennis van en inzicht in de ruimtelijke en mobiliteit-gerelateerde plannings- en uitvoeringsinstrumenten en het vergunningenbeleid 
op de verschillende bestuurlijke niveaus  

• een goed ontwikkelde kennis van de ruimtelijke en mobiliteit-gerelateerde decreten, uitvoeringsbesluiten en de wegenclassificatie 

 
4.2.1. Diploma 

 

De functiehouder dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne 

kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. 

 

Meer informatie over de definities van de verschillende niveaus kan men terugvinden via https://overheid.vlaanderen.be/definitie-niveau 

 
4.2.2. Ervaring 

 

Leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige professionele ervaring. 

https://overheid.vlaanderen.be/definitie-niveau
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Onder leidinggevende ervaring verstaan we beroepshalve en met een heldere visie een onderneming, entiteit of afdeling hiërarchisch aangestuurd hebben binnen 

een organisatie met vergelijkbare complexiteit. 

 

Onder nuttige professionele ervaring verstaan we ontwikkelde deskundigheid, een netwerk, visieontwikkeling en gerealiseerde opdrachten binnen een 

bouwtechnische omgeving die sterke raakvlakken heeft met de mobiliteitssector. 
  

5. Andere functierelevante informatie 

N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


