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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract 
onbepaalde duur): 
 

NAUTISCH ONDERZOEKER 
 

Afdeling:   Waterbouwkundig Laboratorium    
Beleidsdomein:  Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A  
Graad:    Ingenieur         
Standplaats:   Antwerpen en Oostende   

Vacaturenummer: req7899 
 

 
 
Heb jij minstens 5 jaar ervaring als onderzoeker en heb je zin in iets nieuws? Bij het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken krijg je alle kansen om uitdagend onderzoekswerk te doen volgens het 
principe van plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW). Wij zetten goede afspraken en sterke 
resultaten centraal. 
 
 

1. Functiecontext 
 
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen 
bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.  
 
Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én 
voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in 
uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan 
uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. 
Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere 
samenleving. Wij zijn #experteninbeweging. 
 
Als nautisch onderzoeker ga je aan de slag binnen de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium (WL) 
van het departement. Deze afdeling is een Vlaams Wetenschappelijke Instelling (VWI) die algemene 
theoretische en experimentele studies in verband met waterbouwkunde (hydraulica en hydrodynamica) 
en scheepsbewegingen (nautica) uitvoert met het oog op het ontwerpen van havens, waterwegen, 
waterbouwkundige kunstwerken, waterbeheersingswerken, enz.  
 
Je komt terecht in het team Nautica, het team voert beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkeling 
uit voor de Vlaamse Overheid binnen het domein van de scheepshydrodynamica. Ze valoriseert haar 
kennis via het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics voor (inter)nationale publieke en private partijen. 
Voor de uitvoering van het nautische onderzoek maakt het team Nautica gebruik van sleeptanken, 
scheepsmanoeuvreersimulatoren en numerieke tools. 
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Samenwerking binnen het Kenniscentrum Varen in ondiep en beperkt water (www.shallowwater.be) met 
de Afdeling Maritieme Techniek van de UGent maakt dat het onderzoek binnen het WL als VWI 
academisch verankerd is. 
 
 

2. Je takenpakket 
 
Als nautisch onderzoeker draag je bij tot een veilige(re) en vlotte(re) nautische toegankelijkheid van 
Vlaamse havens en waterwegen. Je valoriseert je kennis via het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics ook 
voor zowel (inter)nationale publieke als private partijen. 
 
De functie van nautisch onderzoeker heeft betrekking op volgende domeinen: 
 

• Scheepshydrodynamisch onderzoek op de sleeptanken (experimental fluid dynamics (EFD); 

• Modellering van manoeuvreer- en zeegangsgedrag van schepen op basis van modelproeven; 

• Numerieke modellering van manoeuvreer- en zeegangsgedrag van schepen op basis van 
numerieke methoden (computational fluid dynamics (CFD) en virtual tank); 

• Ware grootte metingen op schepen;  
• Toegankelijkheidsonderzoek op de simulatoren; 

• Analyses en tools met betrekking tot toegankelijkheidsvraagstukken (AIS-analyses, 
probabilistische voorspellingstools, etc.)  
 

waarbij voor de functie in deze vacature de nadruk ligt op het experimentele onderzoek en de verwante 
onderzoeksdomeinen. 
 
Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over twee sleeptanken, één in Antwerpen en één in 
Oostende (https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-manoeuvres-in-
confined-water-antwerp en https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-
manoeuvres-in-shallow-water-ostend). Verder wordt voor het nautische onderzoek ook gebruik gemaakt 
van één of meer full-mission scheepsmanoeuvreersimulatoren. 
 
Je bent betrokken bij de ontwikkeling van manoeuvreer- en zeegangsmodellen en voert nautische studies 
uit als, of in opdracht van, een projectleider en staat in nauw contact met de klant. De maatschappelijke 
meerwaarde van het scheepshydrodynamische onderzoek is groot in een snel veranderende wereld waar 
modal shift en energie-efficiënt transport de uitdagingen zijn. Met je onderzoeksvaardigheden denk je 
mee in multidisciplinaire projecten waar niet alleen de toegankelijkheid van schepen maar ook de impact 
op de omgeving centraal staat.  
 
Je staat mee in voor het op peil houden van de wetenschappelijke waarde van het 
scheepshydrodynamische onderzoek en draagt bij tot de verspreiding van de activiteiten van het 
Waterbouwkundig Laboratorium door publicatie van wetenschappelijke artikelen en deelname aan 
conferenties. 
 

http://www.shallowwater.be/
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-manoeuvres-in-confined-water-antwerp
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-manoeuvres-in-confined-water-antwerp
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-manoeuvres-in-shallow-water-ostend
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/towing-tank-for-manoeuvres-in-shallow-water-ostend
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/en/simulators
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3. Profiel  
 
Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma1  
 

Je beschikt over een master in de ingenieurswetenschappen, bij voorkeur in de richting van 
Maritime Technology of Maritieme Techniek of gelijkwaardig2 

 
Je werkervaring 
 
Je beschikt over 5 jaar ervaring als onderzoeker. 

 
 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties  
 
• Je bezit kennis betreffende het uitvoeren van studies op schaalmodellen en betreffende het 

ontwikkelen van wiskundige modellen in het vakgebied scheepshydrodynamica en bent bereid 
deze kennis te vergroten. 

• Je beschikt over vaardigheden in de statistiek en regressieanalyses voor het opstellen van 
modellen.  

• Je hebt ervaring in Experimental Fluid Dynamics (EFD) en/of Computational Fluid Dynamics (CFD). 
• Vaardigheid met IT-toepassingen zoals MS Office en programmeertools en bereidheid om de 

software-omgeving van de sleeptanken en de simulatoren te bestuderen. 
• Je beschikt over de nodige ervaring om technische en financiële kennis te presenteren en 

technische en financiële oplossingen voor te stellen. 
• Ervaring met C#, Fortran, MATLAB en Visual Studio wordt als een troef beschouwd.  

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een troef.  

 
 
 
 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
2 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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Je persoonsgebonden competenties  
 

• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.  
Handelt in het belang van de organisatie (niveau 2) 
 
• Voortgangscontrole  
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers.  
Bewaakt de voortgang van zijn werk (niveau 1) 
 
• Overtuigen  
Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak  
Overtuigt door inhoud én aanpak (niveau 2) 

 
• Analyseren  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie 
Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau 2) 

 
• Netwerken  
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om 
informatie, steun en medewerking te verkrijgen  
Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn (niveau 2) 

 
• Innoveren  
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen.  
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (niveau 1) 
 
• Resultaatgerichtheid  
Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen 
Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken 
(niveau 2) 
 

• Visie  
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen 
Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak (niveau 2) 
 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid  
 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink 
die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht3.  

 
 

5. Selectieprocedure4 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden. Deze fase is eliminerend. 
 

• Fase 2: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de werkervaring, 
motivatie, technische competenties, …). Deze fase is eliminerend en gaat door in de week van 3 
oktober 2022 (onder voorbehoud) 

 

• Fase 3: Verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige.  
Deze fase is eliminerend en gaat door op 13 oktober 2022 (onder voorbehoud). Deze gesprekken 
verlopen digitaal. 

  
• Fase 4: Een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 

competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Deze fase is eliminerend en gaat door in het Waterbouwkundig Laboratorium (Borgerhout) op 19 
of 20 oktober 2022 (locatie en datum onder voorbehoud).  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk 
in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor 
dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 
 
 
 
 
 

 
3 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 
4 Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor 
kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsprocedure of een procedure via horizontale mobiliteit. Conform het VPS kan 
het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 
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6. 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 job;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je mag rekenen op uitgebreide vorming, bijscholing en ondersteuning. Je eerste 12 maanden 
vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie:  

o 35 vakantiedagen per jaar (vrij op te nemen in overleg met je team) 
o tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het 

weekend vallen) 
o Telewerk in samenspraak met je team: Bij DMOW trekken we voluit de kaart van het 

hybride werken. Afhankelijk van je taak, kies je je werkplek. Want een verslag uitschrijven 
gaat nu eenmaal beter thuis, en een brainstorm is veel effectiever op kantoor. Hoewel 
onze richtlijn 50% telewerk is, geloven we dat hybride werken maatwerk moet zijn. 
Daarom heeft elk team een eigen charter opgesteld met interne afspraken. Goede 
afspraken, vertrouwen en resultaten zijn dan ook de basis voor ons telewerkbeleid. Kom 
jij bij ons werken? Dan zorgen wij ervoor dat jouw thuis een comfortabele, ergonomische 
werkplek wordt. Wij bieden een thuiswerkpakket en internetvergoeding aan. 

• Je wordt aangeworven in de graad van ingenieur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal 
A121.  

o Je aanvangssalaris is minimaal 4.127,06euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de 
huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.  

o Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde 
voorwaarden meegenomen worden. 

o Je ontvangt vakantiegeld en een eindejaarstoelage. 
o Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 

1,09 euro draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
o Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden 

vergoed door de werkgever. 
o Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en 

eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele situatie. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• En daarnaast … 
o heb je recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig 

betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
o kan je je jaarlijks inschrijven voor een gratis griepvaccinatie. 
o kan je via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals 

korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je 
kinderen, … 

o zijn er in de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid restaurants, waar personeelsleden 
tegen een democratische prijs kunnen eten. 

o is er tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent 
en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

 
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

 

8. Reserve en geldigheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van nautisch onderzoeker bij de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, die bestaat uit de 
lijst van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en gaat in vanaf de datum van het proces-
verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in 
dienst te komen als nautisch onderzoeker. De lijnmanager kan beslissen om de geldigheidsduur van deze 
reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een 
bijkomend gesprek over onder andere motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de 
functie. 
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve. Uiteraard behoor je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve. 
 
 

9. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
Eloot Katrien 
Senior expert nautisch onderzoek 
Tel: 0477 58 12 73 
E-mail: katrien.eloot@mow.vlaanderen.be   

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:katrien.eloot@mow.vlaanderen.be
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Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Lieselot Rouckhout 
Selectieverantwoordelijke, afdeling Organisatie  
Tel. : 02 553 72 14 
E-mail: lieselot.rouckhout@mow.vlaanderen.be  

 
 
 

 

Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be  
 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op 
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken 
 

 

mailto:lieselot.rouckhout@mow.vlaanderen.be
http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/

