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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Ben je een kei in de materie van stedenbouwkundige vergunningen? Is het vergaren, verdiepen en 
verdelen van de nodige kennis en inzichten wat betreft procedures en instrumenten in het kader van 
vergunningen, Ruimtelijke Uitvoeringsplanningen (RUP), Milieueffecten-rapporten (MER), mobiliteit en 
Mobiliteisteffecten-rapporten (MOBER) jou op het lijf geschreven? Dan is onderstaande vacature misschien 
iets voor jou!  
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. 
 

2 FUNCTIECONTEXT 

Onze wegen verbinden alles met iedereen. Waar je ook rijdt, wandelt of fietst, wie je ook bent, de weg 

brengt ons samen. Dat lukt alleen als die verbindingen veilig, vlot en duurzaam zijn voor alle 

weggebruikers in Vlaanderen, nu en morgen.  

Daar zetten we als Agentschap volop op in. We beheren de 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 

7700 km fietspaden in Vlaanderen met hart en ziel. 

 

Het gaat om meer dan enkel wegen. Denk aan tunnels, bruggen, ecoducten, verkeerslichten, 

snelwegverlichting, wegmarkeringen … Maar ook aan ons Verkeerscentrum, dat zich focust op de 

verkeersstromen op de snelwegen.  

 

Met 1300 collega’s verdeeld over 10 afdelingen en 23 districten, verspreid over alle Vlaamse provincies 

hebben we veel expertise en terreinkennis in huis.  

 

De weg beheren we niet enkel fysiek maar ook digitaal. We werken aan digitale bouwmodellen van onze 

infrastructuur (BIM) en met bijvoorbeeld ‘mobilidata’ werken we volop aan een toekomst waar 

zelfrijdende auto’s, slimme verkeerslichten en verkeerssturende toepassingen het nieuwe normaal zijn. 

 

Infrastructuurprojecten realiseer je niet alleen. Je doet dat samen met heel wat collega’s. Je kan steeds op 

iedereen rekenen. En iedereen rekent op jou. We zijn een doe-agentschap.  Onze job is niet altijd 

voorspelbaar en we spelen kort op de bal in onze projecten. Dankzij onze positiviteit en open geest vinden 

we steeds oplossingen voor onverwachte dingen. En van problemen onderweg leren we bij en onthouden 

we vooral de opstekers.  

De open communicatiecultuur en grote toegankelijkheid typeren ons. Een aangename sfeer en het welzijn 

van onze collega’s zetten we voorop. 
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Je komt terecht in de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen. De afdeling is verantwoordelijk voor het 

aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen, fietspaden en autosnelwegen in de provincie 

Antwerpen en de tunnels in heel Vlaanderen. 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

De coördinator Adviezen en Vergunningen (A&V) staat zijn interne klanten bij in het afleveren van de 

gevraagde stedenbouwkundige vergunningen.  Hij doet dit door het vergaren, verdiepen en verdelen van 

de nodige kennis en inzichten op het vlak van procedures  en instrumenten in het kader van vergunningen, 

RUPs en MERs, mobiliteit + MOBERs.   
Als uniek aanspreekpunt voor complexe dossiers Adviezen & Vergunningen, afwijkingen en 

beroepsdossiers, zorgt de coördinator Adviezen & Vergunningen ervoor dat de afgeleverde adviezen en 

vergunningen uniform zijn binnen de ganse provincie en dat een consequente en logische lijn wordt 

aangehouden.  Hij doet dit in nauwe samenwerking en overleg met de bevoegde districtschefs en zet 

daartoe de nodige overlegmomenten op.  Verder staat de coördinator in voor de afwikkeling van alle aan 

een autosnelweg gerelateerde dossiers waarbij een afwijking noodzakelijk is.  Hij maakt de nodige 

documenten op en  legt deze voor ondertekening voor aan het afdelingshoofd en de administrateur-

generaal. Tevens is de coördinator Adviezen & Vergunningen de spilfiguur in de dossiers waar 

aanpassingen aan toegangen naar aangelanden noodzakelijk zijn.  

 

De coördinator zorgt ervoor dat alle wijzigingen binnen ruimtelijke ordening van nabij opgevolgd worden 

en communiceert deze tijdig en duidelijk aan de districtschefs.  Hij zal hiertoe deelnemen aan de commissie 

Adviezen en Vergunningen. .  

 

De coördinator coördineert  de behandeling en advisering van RUPs, MERs, MOBERs  e.d.  Hij zorgt ervoor 

dat deze zo vroeg mogelijk bij de respectieve districtschef en regiomanager terecht komen, leest de 

documenten zelf na, geeft de nodige opmerkingen, volgt op dat de inbreng van de betrokken partijen 

binnen de opgelegde termijn binnenkomen, consolideert de input op correcte wijze en maakt ze over aan 

de juiste instanties. 

 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
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Als coördinator Adviezen & Vergunningen ben je bezig met de opvolging van bovenstaande dossiers. Je 
hebt contacten met interne klanten zoals de collega’s op de districten, pijler investeringen, regiomanagers, 
juridische dienst…  maar ook met externe klanten zoals afdeling vastgoedtransacties, gemeentebesturen, 
burgers, notariaten, … Je werkt samen met en rapporteert aan de teamverantwoordelijke patrimonium- en 
grondbeheer.  

 
➢ Gegevensverzameling 

Verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van gegevens teneinde steeds dossiers en bestanden 
met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben. 
Voorbeelden van activiteiten: 
• Opmaken en bijhouden van tabellen betreffende  adviezen en vergunningen, afwijkingen en beroepen, 

…; 
• Ontbrekende gegevens opzoeken; 
• Samenstellen van dossiers in verband met advisering RUP en MER, afwijkingen en beroepen; 
• Inwinnen en verzamelen van de nodige gegevens en adviezen naargelang de te behandelen 

problematiek. 

 
➢ Controle van gegevens 

Verifiëren en controleren van documenten en gegevens teneinde te verzekeren dat vormvereisten, 
procedures en regelgeving gerespecteerd worden. 
Voorbeelden van activiteiten: 
• Dossiers nakijken op volledigheid en inhoud, toetsen aan de procedures en daarover advies uitbrengen; 
• Interne controlepunten inbouwen en optimaliseren; 
• Nagaan of gegevens correct en volledig zijn; 
• Controle van invoer gegevens in applicatie. 

 
➢ Verwerken van gegevens en behandeling van dossiers 

Uitvoeren van de voorziene stappen binnen de behandeling van dossiers en bewerken van gegevens 
teneinde via een tijdige en correcte behandeling een goede dienstverlening te verzekeren. 
Voorbeelden van activiteiten: 
• Opvolgen en samenstellen van dossiers in verband met adviezen en vergunningen, afwijkingen en 

beroepen; 
• Stand van zaken en vooruitgang dossiers bijhouden; 
• Advies betreffende vergunningsaanvragen van de complexe dossiers afwerken conform de 

platformbeslissing; 
• Afgewerkte dossiers klasseren, zodanig dat deze gemakkelijk zijn terug te vinden door de collega’s; 
• Verslagen maken. 

 
➢ Informatie-uitwisseling 

Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden teneinde klanten en andere betrokkenen correct te 
informeren. 
Voorbeelden van activiteiten: 
• Collega’s bijstaan met relevante informatie in verband met afwijkingen en beroepsdossiers, specifieke 

wetgeving – wijzigingen aan wetgeving, …; 



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 5 van 13 

 

• Zoeken naar correcte en klantgerichte oplossingen voor problemen bij dossiers en klanten hierover 
adviseren; 

• Deelnemen aan werkgroepen, bijwonen van vergaderingen; 
• Bespreken van dossiers met collega’s. 

 
➢ Werkrelaties 

Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers en gegevens teneinde door een goede samenwerking 
een efficiënt verloop van het proces te garanderen. 
Voorbeelden van activiteiten: 
• Collega’s bijstaan met relevante informatie in verband met adviezen en vergunningen, afwijkingen en 

beroepen; 
• Contacten met betrokken instanties onderhouden bv kadaster, burgers, gemeentebesturen, …; 
• Deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen; 
• Relevante informatie delen met collega's; 
• Inspringen voor de behandeling van dringende zaken bij afwezigheid van collega’s. 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 
twee voorwaarden :  
 

1. Je beschikt over een diploma, attest of getuigschrift  dat toegang geeft tot niveau B bij de Vlaamse 
overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   
Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een 
bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid1. 
 

2. Je hebt minimaal vier jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot het werken rond 
omgevingsvergunningen en het retributiebesluit. 

 
 

 
1  
Behaalde jij je diploma in het buitenland? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen om te kunnen starten bij de Vlaamse overheid. 
 
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). 

 

 
 

 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/
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Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de 

uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:  

• Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor 

de graad van de vacature. 

• Of je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten 

van de Vlaamse overheid. 

• Of je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de 

vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten 

van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking2 . 

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een 

salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse 

overheid en hebt een vrijstelling3 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. 

III 22).  

 

Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

• Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een 

gelijkwaardige graad.  

Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter): 

- Federale overheid 

- Diensten van andere gemeenschappen en gewesten 

- Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement) 

- Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s) 

- Onderwijssector 

 
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit of externe 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 Ronny Machiels (ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12). 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

 
• Je kan vlot werken met de courante PC-toepassingen (google-omgeving en MS Office) en werkt je snel 

in in nieuwe applicaties. 

 
2 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
 
3 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:ronny.machiels@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• Je hebt kennis van de wet- en regelgeving in verband met bouwvergunningen, rooilijnen, bouwvrije 
stroken, … 

• Je bent vertrouwd met het Omgevingsloket 

• Je bent op de hoogte van de te volgen procedures in het kader van Provinciale Commissies 
• Je bent vertrouwd met de behandeling van RUPs, BPAs ... en houdt rekening met de opgelegde 

termijnen 
• Je kan vlot plannen lezen.  
• Je beschikt over een rijbewijs B 

 

4.2.2. Persoonsgebonden competenties 

 

• verantwoordelijkheid nemen 

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie  
Niveau I.   Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk 

 
• samenwerken  

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van 
persoonlijk belang is. 
Niveau 1: Informeert, pleegt overleg en werkt mee 
 

• Analyseren  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante 
informatie  
Niveau II Legt verbanden en ziet oorzaken 

 
• Oordeelsvorming 

Mening uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria  
Niveau I. Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 

 
• Klantgerichtheid    

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen 
en er adequaat op reageren 
Niveau I.   Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden  

 
• Zorgvuldigheid  

Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten  
Niveau II.   Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 

 
• Plannen en organiseren 

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: plant en organiseert zijn werk effectief 
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Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

4.2.3. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

 

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 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 onbepaalde duur.  
• 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: B 
o graad: deskundige 
o salarisschaal: B111 

• 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.  

• Ons 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 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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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 

• 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 
(max 60%) of op een satellietkantoor werken.   

• Je inwerkperiode bedraagt 6 maanden.  
• Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de voetnoot4.  

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

6 SELECTIEPROCEDURE  

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 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.  

 
4Als 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.  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening gebeurt op 30 november 2022 (datum onder voorbehoud..  
 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een verkennend gesprek  

 
Als er meer dan 3 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden zal een verkennend 
gesprek georganiseerd worden. Door middel van dit verkennend gesprek  beoordeelt een 
selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende 
criteria: 

• De eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• De eerste toetsing van je technische competenties 
• De relevantie van je ervaring   

 
Het verkennend gesprek gaat online door op 6 december 2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de drie criteria én 
wie behoort tot de drie hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij 
gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 3 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 interview met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende 
competenties bevraagd: 
 

• verantwoordelijkheid nemen (niv.1) 
• samenwerken (niv. 1) 
• klantgerichtheid (niv. 1) 
• Analyseren  (niv. 1) 

• Oordeelsvorming (niv. 1) 

• Klantgerichtheid   ( niv. 1) 
• Zorgvuldigheid  Niveau II.   Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website 
vinden: http://www.bestuurszaken.be/competentieboek-vlaamse-overheid 
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De selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
 
Deze module vindt plaats in Antwerpen op 9 of 12 december 2022 (datum onder voorbehoud). 
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

 
Op basis van een jurygesprek, een computergestuurde test en een case beoordelen afgevaardigden van 
de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je bijkomende persoonsgebonden competenties: analyseren (niv. 2) en plannen & organiseren (niv. 

1) 
• Je technische competenties  

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Antwerpen op 9 of 12 december 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. 
 
 
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 een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening binnen de Vlaamse overheid 
afgelegd na 1 december 2014, 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) 
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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 ten laatste op 29 november 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.  
 
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 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: 
 

Ann Janssen 
directeur Exploiteren en beheren 
ann.janssen@mow.vlaanderen.be 
GSM 0478 56 04 19 

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

Ronny Machiels 
Selectieverantwoordelijke 
ronny.machiels@vlaanderen.be 
GSM 0496 59 52 12 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/regelgeving/vps_raamstatuut/Bijlage4VPS_naBVR06092019.pdf
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen einde december 2022.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
ronny.machiels@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 8454. 
 
  

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/

