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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Wil je graag meewerken aan processen, systemen en verandertrajecten rond weginfrastructuur? Wil je 
graag bijleren? Solliciteer dan snel!  
 
Als projectmedewerker organisatieontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de opmaak van een asset 
management-plan. Daarnaast zorg je ook voor de begeleiding tijdens de implementatie ervan en volg je 
de nodige veranderingen mee op. Hiervoor optimaliseer je de processen en applicaties en breng je de 
informatienoden die er zijn doorheen de levenscyclus van de verschillende assets in kaart.  
 
Je zet je in om het asset management binnen het Agentschap Wegen en Verkeer naar een hoger niveau 
te tillen. We streven ernaar om het ISO 55.000-certificaat te behalen. Wil jij ons hierbij helpen? Dan ben jij 
de projectmedewerker organisatieontwikkeling die wij zoeken!  
 
Lees hieronder alles wat je wil weten over de functie en de selectieprocedure. 

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen, ruim 
7700 km fietspaden, 17000 elektrische installaties en 1600 lichten geregelde kruispunten. Het is een hele 
uitdaging om alle investeringen, kosten, risico’s en opportuniteiten voor deze infrastructuur goed af te 
wegen. 
 
De afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning (PCO) is een centrale afdeling die verantwoordelijk is 
voor de coördinatie van verschillende thema’s. Concreet gaat dit om tactische en operationele planning, 
HR, exploitatie, investeringen, communicatie, financiën, …  
 
Je komt terecht in de pijler tactische en operationele planning. Het team zorgt ervoor dat de 
beleidsdoelstellingen van de minister concreet invulling krijgen binnen AWV. Het team is eveneens 
verantwoordelijk voor de uitbouw en optimalisatie van organisatiebeheersing. De methodieken en 
systemen die hiervoor zijn opgezet dragen bij tot een effectieve en efficiënte werking van AWV.  
 
Meer informatie over het agentschap is te vinden via de website www.wegenenverkeer.be 

http://www.wegenenverkeer.be/
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Je gaat aan de slag als projectmedewerker organisatieontwikkeling en gaat op zoek naar 
verbeteringsinitiatieven op het vlak van het operationeel beheer van het AWV-patrimonium. AWV heeft 
immers de ambitie om de overstap te maken naar de ISO 55.000 norm voor Asset Management.  
 
Als lid van het team zal je voornaamste taak bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van de 
reconversie van de interne processen en systemen van AWV naar de ISO 55.000 norm voor Asset 
Management. Rekening houdende met het uitgestippelde Asset Managementbeleid van AWV ga je ‘hands-
on’ aan de slag met collega’s op het terrein om werkafspraken en ICT tools hierop bij te sturen.  
 
Je initieert en realiseert verandertrajecten binnen AWV en hanteert een projectmatige aanpak. Je begeleidt 
proefopstellingen (bv digitalisatie inspecties infrastructuur), geeft methodieken vorm (bv. toepassen 
risicobenadering op AWV patrimonium, informatie- en databehoefte oefening begeleiden, SLA’s vorm 
geven), e.a. Bij een positieve evaluatie zorg je mee voor de structurele verankering binnen het Agentschap 
(bv asset management plan schrijven, communicatie initiatieven vorm geven)  
 
Je draagt integrale kwaliteitszorg uit en stimuleert het gebruik van de interne systemen betreffende 
proces- en informatiedocumentatie, risicomanagement, sturingsinstrumenten, tevredenheidsonderzoeken 
en de werking van de AWV overlegorganen. Naargelang de interne noden neem je hier ad hoc opdrachten 
op. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

     Behoefteanalyse 
 
Analyseren van de behoeften van het agentschap inzake Asset Management met als doel een correct beeld 
te krijgen van de opportuniteiten en de noden. 
 

● In kaart brengen van de noden inzake asset management; 
● Anticiperen op problemen en knelpunten binnen het agentschap;  
● Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen; 
● Behoeften en opportuniteiten bespreken met het management, medewerkers, collega’s; 
● Uitvoeren van (kwaliteit)analyses. 

 
Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren 
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Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening binnen het vakgebied asset management 
proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de afdelingen en het agentschap op de 
best mogelijke manier te ondersteunen. 
 

● Akkoord bereiken binnen het agentschap over toepassen asset management principes doorheen 
levenscyclus van de weginfrastructuur;  

● Actieplan opstellen, werkmethode definiëren, toepassen en evalueren; 
● Interne klanten ondersteunen bij de implementatie en het  gebruik van instrumenten, systemen, 

toepassingen, …;  
● Bewaken gebruik reeds gebruikt methodieken en systemen betreffende organisatiebeheersing. 

 
Werkinstrumenten 
 
Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in nauw overleg 
met de klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten, processen en diensten 
de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 

● Werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken;  
● Innovatieve ideeën ontwikkelen: meewerken aan en ondersteunen van de voortdurende 

verbetering via projecten, actiepunten, corrigerende/preventieve maatregelen; 
● Ontwikkelen en onderhouden van databanken en systemen. 

 
Adviesverlening 
 
Zowel op vraag als proactief het management en de afdelingen adviseren vanuit het vakgebied asset 
management met als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. 
 

● Knelpunten signaleren, preventieve maatregelen opstarten en ondersteunen; 
● Management adviseren rond het asset management beleid;;  
● Inspelen op specifieke vragen van het management; 
● Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied; 
● Adviseren over toepassing en gebruik van systemen en databanken; 
● Gebruikers en management adviseren over interpretatie en toepassing van de ISO 55.000 norm. 

 
Kwaliteitsborging 
 
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en 
dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, 
richtlijnen en regelgeving. 
 

● Faciliteren van correcte toepassingen van de principes van organisatiebeheersing;  
● Voorstellen doen voor verbetering (zoals correctieve maatregelen) en meewerken aan uitwerking 

en implementatie; 
● Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van 

indicatoren;  
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● Input leveren voor management rapportering (bijvoorbeeld directiebeoordeling); 
● Processen afstemmen met andere processen binnen de organisatie. 

 
Communicatie en contacten 
 
Communiceren over het asset management beleid met als doel de afdelingen te informeren en hen te 
stimuleren om de principes toe te passen in dagdagelijks operationele werking. 
 

● De dienstverlening kenbaar maken aan de (interne) klant; 
● Fungeren als aanspreekpunt;  
● Signaleren van (mogelijke) knelpunten en opportuniteiten; 
● Opstarten, ondersteunen van maatregelen ter verbetering; 
● Opbouwen en onderhouden van netwerken. 

 
Kennis m.b.t. het vakgebied 
 
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied asset management met als 
doel het beleid te optimaliseren. 
 

● Bijhouden van vakliteratuur; 
● Volgen van nieuwe ontwikkelingen; 
● Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken; 
● Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten over het vakgebied. 

 
Projectdeelname 
 
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of werkgroepen met als doel bij te dragen aan de realisatie van 
de afgesproken projectdoelstellingen. 
 

● Opstarten, ondersteunen van maatregelen ter verbetering; 
● Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies; 
● Principes van organisatiebeheersing actief uitdragen. 
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4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A 
binnen 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 overheid. 
 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je 
kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald,  moet je bij aanwerving 
aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze 
diplomavoorwaarde.  
 

2) Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring in Asset Management en/of wil je hier (verder) in 
specialiseren. 

 
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 bekendmaking1 . 

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 

 
1 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).   
 

http://naricvlaanderen.be/
http://naricvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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overheid en hebt een vrijstelling2 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 de hoger vereiste relevante 

werkervaring. 

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (gitte.collier@vlaanderen.be en tel. 0492 18 31 85). 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

• Je hebt kennis van organisatiebeheersing (procesbeheer, risicomanagement, 
sturingsinstrumenten,…). 

4.2.2. Pluspunten   

• Je hebt bij voorkeur aantoonbare affiniteit in één van de volgende domeinen: 
❖ Transport & logistiek. 
❖ Industriële of chemische productie.  
❖ Nutsbedrijf.  

• Je hebt kennis van het ISO kwaliteitsmanagementsysteem, geldende ISO-normen; 
• Je hebt enige affiniteit met Asset Management en ISO 55 000 certificatie. 

• Je hebt een basiskennis van informatiebeheer, zoals kennisbeheer, informatiebeheersplan en 
informatieveiligheid.  

4.2.3. Persoonsgebonden competenties 

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

van de organisatie (niveau 2) 

 

 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:gitte.collier@vlaanderen.be
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● 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) 

 

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

 

● Initiatief:  Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 2) 

 

● Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 2) 

 

● Overtuigen: Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (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 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 

• De functie is aantrekkelijk wegens je bijdrage aan het algemeen maatschappelijk belang en de kwaliteit 
en duurzaamheid van onze infrastructuur. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 
betreft. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een 
satellietkantoor werken bij de meeste functies. 

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 
1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 

• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de 
bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).  

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3400,90 euro 
(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op 
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan 
je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de 
vacature bent tewerkgesteld.  

• Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.  
• Indien je overkomt vanuit een externe overheid, behoud je de geldelijke anciënniteit die je hebt bij de 

externe overheid. Indien je overkomt vanuit de onderwijssector, gebeurt er een valorisatie van de 
prestaties in de onderwijssector voor zover deze prestaties verricht zijn als titularis van een bezoldigd 
ambt of betaald zijn met een weddetoelage (attest AGODI).   

• 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 reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve 
anciënniteiten.  In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• 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 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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6 SELECTIEPROCEDURE  

De maatregelen rond COVID-19 zijn onvoorspelbaar. Daarom kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of 
de aard van de selectie onverwacht zullen moeten aanpassen. Indien dat het geval is, brengen we je tijdig 
op de hoogte. 

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.  
 
De cv-screening gebeurt in de week van 25 mei 2022.  

6.1.2. Voorselectie op basis van verkennende gesprekken  

Door middel van een verkennend gesprek beoordeelt een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde 
van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

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

 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module.  De 6 hoogst 
scorende kandidaten op het geheel van de testen worden uitgenodigd voor de volgende module. Bij 
gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 
kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 
uitgenodigd worden om deel te nemen.  
 
Deze verkennende gesprekken vinden plaats via ons digitaal platform op 7 of 8 juni 2022 (datum onder 
voorbehoud). 

6.2. MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

Door middel van een interview met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst, abstracte redeneertest 
en computergestuurde testen worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niv. 2) 
• Samenwerken (niv. 2) 
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• Analyseren (niv. 2) 
• Visie (niv. 1) 
• Klantgerichtheid (niv. 2) 
• Initiatief (niv. 2) 
• Oordeelsvorming (niv. 2) 

 
Een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
Deze module vindt plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) op 22 juni 2022 (datum onder 
voorbehoud). 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

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

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 

• Je technische competenties  
• Je persoonsgebonden competentie overtuigen (niv. 2) 

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) 
op 22 juni 2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd’ of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
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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) 
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 23 mei 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. 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: 
 

Thomas Lieben  

Coördinator tactische en operationele planning  
thomas.lieben@mow.vlaanderen.be   
0492 23 78 52 
  

 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/regelgeving/vps_raamstatuut/Bijlage4VPS_naBVR06092019.pdf
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:thomas.lieben@mow.vlaanderen.be
mailto:thomas.lieben@mow.vlaanderen.be
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Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Gitte Collier 
Selectieverantwoordelijke 
gitte.collier@vlaanderen.be 
0492 18 31 85 

 
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 begin juli 2022.  
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
gitte.collier@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 6642. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID  

Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 
functie van projectmedewerker organisatieontwikkeling bij Agentschap Wegen en Verkeer.  Een 
wervingsreserve is een lijst met personen die via de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie. 
Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve oproepen. Het is wel 
mogelijk dat er een bijkomend gesprek georganiseerd wordt. Als je dus slaagt voor deze selectieprocedure, 
maar de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je in de toekomst nog opgeroepen 
worden voor deze functie.  
   
Deze wervingsreserve is 1 jaar geldig en gaat in vanaf de datum van de eindbeslissing van de 
selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen 
als projectmedewerker organisatieontwikkeling. Soms kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur 
van deze reserve te verlengen.   
   
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.   
   

mailto:gitte.collier@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:gitte.collier@vlaanderen.be
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Als je een aanbod accepteert, maar nadien toch je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats 
in de wervingsreserve. Het is evident dat eenmaal je (statutair) in dienst treedt, je niet langer tot de 
reserve behoort. 


