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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via horizontale 
mobiliteit voor personeelsleden van het Departement MOW): 
 

ONDERZOEKSMEDEWERKER VERKEERSMODELLEN 
 

Afdeling:   Beleid    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A  
Graad:    Adjunct van de directeur                
Standplaats:   Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel  
 

Vacaturenummer: req7600 
 

 

1.  Functiecontext 
  
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken 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. 
 
De functie van onderzoeksmedewerker verkeersmodellen situeert zich binnen de afdeling Beleid van het 
departement. De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan 
een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de 
agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en 
ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de 
infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van 
het beleid op. 
De afdeling heeft een zetel te Brussel, Leuven, Hasselt, Brugge, Antwerpen en Gent waar ongeveer 115 
personen tewerkgesteld zijn. 
 
Je komt terecht in het team Verkeersmodellen. Dit team bestaat uit een tiental personen dat functioneert 
als een zelfsturend team en heeft een duidelijke missie opgesteld. Deze luidt als volgt: ‘Het team 
Verkeersmodellen draagt bij tot een objectief en kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid door een kwantitatieve 
onderbouwing van de effecten van mobiliteits- en infrastructuurmaatregelen en ruimtelijke 
ontwikkelingen zowel op korte als middellange termijn.  
 
Dit gebeurt door middel van: 

- Opbouwen van verkeersmodellen; 
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- Onderzoek naar optimalisatie van verkeersmodellen; 
- Adviezen geven over de inzet van verkeersmodellen; 
- Uitvoeren van studies met verkeersmodellen; 
- Aanreiken van gegevens uit verkeersmodellen. 
 

De voornaamste klanten van het team Verkeersmodellen zijn de Vlaamse overheid en actoren uit het 
werkveld van verkeer en mobiliteit. 
Consistente data zijn primordiaal voor kwaliteitsvolle verkeersmodellen. Wanneer een belangrijke 
databron ontbreekt ijvert dit team voor het opvullen van dit hiaat.” 
 
Het team Verkeersmodellen beheert verschillende soorten verkeersmodellen, met name strategische en 
dynamische verkeersmodellen.  
 
De strategische verkeersmodellen brengen de grote vervoersstromen in Vlaanderen in kaart en worden 
ingezet voor het inwinnen van advies over het mobiliteitsbeleid. Dankzij deze verkeersmodellen kan men 
onderbouwde keuzes maken bij het plannen van infrastructurele of andere beleidsmaatregelen op 
middellange termijn en op grote schaal. 
 
De dynamische verkeersmodellen berekenen de verkeersafwikkeling en/of verkeersdoorstroming in 
specifieke gebieden (snelwegen, gebied rond Antwerpen of gebied rond Brussel) op een gedetailleerde 
manier. Dankzij deze verkeersmodellen kan men onderbouwde keuzes maken bij het plannen van 
(kleinere) infrastructurele maatregelen in de zeer nabije toekomst. 
 
Deze verkeersmodellen worden dus beiden ingezet in het kader van analyses en studies omtrent 
individuele maatregelen of een samenhangende reeks van maatregelen binnen het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Deze maatregelen kunnen zowel 
infrastructureel (aanpassing van het netwerk voor de gemotoriseerde weggebruikers, nieuwe buslijnen, 
nieuwe weginfrastructuur, …) als niet-infrastructureel (maatregelen omtrent ander beleid van de Vlaamse 
Regering zoals kernverdichting, rekeningrijden, parkeerbeleid,…) zijn. Daarnaast kunnen dit zowel 
maatregelen betreffen die op middellange termijn (5-10 jaar) als op korte termijn (1-2 jaar) 
geïmplementeerd zouden worden. Deze elementen en de detailgraad van de studie bepalen welk soort 
verkeersmodel ingezet wordt. Meer informatie omtrent deze verkeersmodellen, kan men terugvinden op 
de volgende webpagina: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen 
 
Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. 
 
Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid. 
 
Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de 
afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Je zal je specialiseren in één of enkele verkeersmodellen en bouwt een expertise uit over de opbouw en 
het gebruik van deze verkeersmodellen. Je bouwt deze expertise op door het zelf uitvoeren of laten 
uitvoeren van onderzoek, studies of analyses om zo beleidsrelevante informatie en beleidsadviezen aan 
te reiken en te 

https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
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presenteren. Dit gebeurt op verschillende manieren: 
 

- Ontwikkeling/opbouwen van verkeersmodellen: 
o Je laat onderzoeken welke de beste modeltechnieken zijn om mee te nemen in een 

volgende versie van de verkeersmodellen. Je bepaalt op basis van de technische 
mogelijkheden en de noden van de klanten de prioriteiten voor de ontwikkelingen in een 
volgende versie. Deze noden van de klanten bepaal je in samenspraak met de persoon 
van het team die de doorrekeningen coördineert. 

o Je stelt een planning op en laat vervolgens actuele verkeersmodellen ontwikkelen en zorgt 
ervoor dat deze planning gehaald wordt of bijgestuurd wordt. Hiertoe plan je regelmatig 
een overlegmoment in. 

o Je controleert en valideert de geïmplementeerde ontwikkelingen door het studiebureau. 
o Deze ontwikkelingen gebeuren in nauw overleg tussen het studiebureau en het team 

Verkeersmodellen. 
o Bij dit verder verfijnen en ontwikkelen van de verkeersmodellen leer je de technische 

aspecten van de opbouw van deze verkeersmodellen kennen. 
o Voor deze verkeersmodellen zijn er veel invoergegevens nodig. Voor het verkrijgen van 

deze informatie kan je samenwerken met een data scientist binnen het team 
Verkeersmodellen. 

- Je laat modeldoorrekeningen uitvoeren en zorgt ervoor dat dit vlot verloopt volgens de planning 
die je zelf opstelde. Je neemt actief deel aan vergaderingen en reviseert de documentatie van de 
doorrekeningen voor deze studie. Bij sommige dossiers verwerk je vervolgens de resultaten tot 
een overzichtelijk beleidsadvies. 

- Je voert zelf studies uit. Hierbij verwerk, interpreteer, documenteer en presenteer je de resultaten 
op overzichtelijke wijze. 

 
Bij het opbouwen van deze expertise bouw je ook een informatienetwerk op om toegang te krijgen tot 
alle mogelijke relevante informatie voor huidig en toekomstig onderzoek. 
 
Het aandeel van de verschillende deeltaken zal afhangen van de noden binnen het team, maar ook van 
je persoonlijke talenten en interesses. 
 
Alle opgedane kennis moet gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt worden om zo de kwaliteit van de 
uit te voeren onderzoeksopdrachten voortdurend te verbeteren. Het reviseren van deze documentatie, 
en af en toe zelf opstellen van documentatie, behoort ook tot je takenpakket. 

 
Dit vertaalt zich in volgende resultaatsgebieden: 
 

1. Resultaatgebieden  

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Uitvoering van onderzoek  
 
Conceptualiseren, uitvoeren van onderzoek, studies of 
analyses en voortgangscontrole uitoefenen met als 
doel beleidsrelevante informatie en/of producten aan 
te reiken en wetenschappelijke output leveren. 

- Opstellen van of input leveren voor de 
onderzoeksplannen en het vastleggen van de 
onderzoeksconcepten voor de verkeersmodellen in 
beheer bij het team Verkeersmodellen (strategische 
en dynamische verkeersmodellen)  

- Verzamelen, analyseren, interpreteren en 
verwerken van gegevens 

http://www.bestuurszaken.be/dossierbeheerder-externe-aanvragen
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- Uitbouwen en/of verbeteren van methodes om de 
kwaliteit van de gegevens te waarborgen 

- Opvolgen van de voortgang van het 
onderzoeksproject en indien nodig bijsturen 

- Leveren van concrete inhoudelijke input bij de 
onderzoeksprojecten 

- Toepassen van de verkeersmodellen die beheerd 
worden door het team Verkeersmodellen 
(uitvoeren van doorrekeningen en/of simulaties, 
analyseren van de resultaten ervan, rapporteren 
van de analyses, conclusies opstellen, …) 

- Ontwikkelen en inzetten van een 
modelinstrumentarium; vertaling van de eigen 
onderzoeksresultaten naar beleidsrelevante 
conclusies en/of advies 

- Uitwerken van voorstellen ter verbetering van de 
verkeersmodellen in beheer bij het team 
Verkeersmodellen 

- Onderzoeksresultaten verdedigen en toelichten 

- … 
 

Opvolging van onderzoek van anderen 
 
Inhoudelijk en praktisch begeleiden en opvolgen van 
onderzoeksprojecten door anderen binnen of buiten 
de entiteit met als doel te verzekeren dat de 
onderzoeksdoelstellingen worden gehaald conform de 
afspraken. 

- Organiseren en uitschrijven van 
onderzoeksoproepen m.b.t. (de uitbouw van) de 
verkeersmodellen en hun toepassingen  

- Opmaken van, input leveren voor en controleren 
van onderzoekscontracten  

- Opvolgen van de voortgang (inhoudelijk, 
administratief, budgettair,…) van het 
onderzoeksproject en indien nodig advies geven 
over bijsturing 

- … 
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Publiceren en rapporteren  
 
Resultaten, conclusies en adviezen publiceren of 
rapporteren met als doel de doelgroep te informeren 
en te sensibiliseren. 

- Input leveren voor beleidsrapporten 

- Opstellen en reviseren van basisrapporten en 
technische rapporten omtrent de opbouw van de 
verschillende verkeersmodellen van het team 
Verkeersmodellen 

- Opstellen en reviseren van rapporten en/of nota’s 
omtrent concrete toepassingen van de 
verschillende verkeersmodellen van het team 
Verkeersmodellen 

- Versterken van het draagvlak van de 
verkeersmodellen van het team Verkeersmodellen 

- Schrijven van beleidsrelevante teksten 

- Antwoorden op vragen van klanten 

- Gebruikers adviseren over interpretatie van 
rapporten en resultaten 

- Advies geven aan klanten betreffende de specifieke 
mogelijkheden van de beschikbare 
verkeersmodellen, de benodigde gegevens, de 
mogelijke interpretatie en de kadering van de 
resultaten 

- … 
 

Informatie- en onderzoeksnetwerk 
 
Uitbouwen van een informatienetwerk met als doel 
toegang te hebben tot alle mogelijke relevante 
informatie voor huidig en toekomstig onderzoek. 

- Aanleggen van gegevensbestanden (op papier of 
elektronisch) 

- Identificeren, evalueren en actualiseren van 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 

- Opzetten en onderhouden van netwerken nodig 
om gegevens en informatie te verkrijgen die 
noodzakelijk zijn om de verkeersmodellen te 
voeden en de kennis doorgeven 

- … 
 

Kennis m.b.t. het vakgebied 
 
Ontwikkelen en onderhouden van kennis in het 
wetenschappelijk vakgebied en werkterrein met als 
doel via integratie van de nieuwste evoluties de 
kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten 
voortdurend te verbeteren. 
 

- Gestructureerde kennisuitwisseling met collega’s; 
deelnemen aan commissies, werkgroepen, 
overlegorganen,… binnen en buiten de Vlaamse 
overheid 

- Deelnemen aan conferenties, symposia, 
workshops,… 

- Deelnemen aan externe kennisnetwerken 

- Vanuit de eigen specialisatie advies verstrekken 
aan interne en externe klanten  

- Contacten onderhouden met universiteiten, 
wetenschappelijke instellingen,… 

- Consulteren van interne en/of externe 
informatiebronnen (handleidingen, gespecialiseerde 
tijdschriften, internet, …) 

- … 
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Beleidsvoorbereiding  
 
Proactief verzamelen, genereren en verwerken van 
informatie en uitbouwen, onderhouden en 
consulteren van netwerken met als doel het beleid 
met kennis en data te onderbouwen, te adviseren 
over de wenselijke richting van het beleid en 
proactief behoeften, opportuniteiten of knelpunten 
te identificeren. 
 

- Interpreteren van monitoring gegevens 

- Zelf uitvoeren van beperkt kort, gefocust 
(literatuur)onderzoek 

- Contacten onderhouden met kennisleveranciers, 
studiecentra (onderzoeksinstellingen, universiteiten, 
expertisecentra, …) en andere actoren. 

- Kennismanagement en kennisborging 

- Volgen van internationale trends 

- Identificeren en in kaart brengen van de kennis die 
nodig is 

- Vanuit ervaring het management adviseren over het 
te voeren beleid aangaande het thema, mogelijke 
knelpunten en opportuniteiten en eventueel 
scenario’s aanreiken 

- Beleidsmatige vragen beantwoorden van 
belangengroepen uit de sectoren, kabinet,… 

- Antwoorden formuleren op concrete vragen rond 
de verkeersmodellen 

- Relevante gegevens, analyses, studies en adviezen 
vanuit andere thema’s gebruiken bij de eigen 
werkzaamheden 

- … 
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3. Profiel  
 
Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit 
 

Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW. 

  
of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met 

een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het 
Departement MOW 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 het Departement MOW en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij 
aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).  

 
Je diploma3  

 
Je bent in het bezit van een Masterdiploma in een exacte wetenschappelijke of toegepast 
wetenschappelijke richting.4 

 
Je werkervaring 
 
• Je hebt minstens 1 jaar ervaring met verkeersmodellen;  

• Ervaring met het verwerken van gegevens, een programmeertaal of een GIS-omgeving is een 
pluspunt. 

  

 
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).   
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 
3 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. 
4 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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3.2. Competenties  
 

Je technische competenties 
 

- Je hebt een sterke wiskundige basis (statistiek, modellering) en interesse in data-analyse en 
modellering; 

- Je hebt een basiskennis van programmeren (bv. Matlab, VB.NET of aanverwante software); 
- Je hebt interesse in mobiliteitsproblematiek; 
- Je leert snel bij; 
- Je hebt een analytische geest die verbanden legt en oorzaken ziet. 

 

 
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) 

 
• Overtuigen  
Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak   
Overtuigt door inhoud én aanpak (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) 
 
• 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) 

 

• Innoveren  
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen   
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit (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 het eigen werk en dat van anderen (niveau 2) 
 
• Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren 
Optimaliseert de dienstverlening aan de belanghebbenden binnen afgesproken kaders (niveau 2) 
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• Samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is 
Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen (niveau 2) 

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

4. Toelatingsvoorwaarden 
 
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 

 
5. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 28 augustus 2022 via de online sollicitatielink die je kan terugvinden in het 
online vacaturebericht5.  
 
 

6. Selectieprocedure6 
 

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

• Fase 2: Screening op basis van sollicitatiedossier (motivatie, relevante ervaring, technische 
competenties, kennis van de organisatie, …). Deze fase is eliminerend. 

 
• Fase 3: 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. 

 
Indien er na de screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden of het sollicitatiedossier 
slechts één kandidatuur per vacature overblijft, kan de wervende entiteit de beslissing nemen op basis 
van het sollicitatie- en het personeelsdossier.  
 
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.  

 
5 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. 
6 Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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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. 
 

 
7. Aanbod  
 

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

• Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende 
salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3.538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast 
aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.7  

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 
maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet 
van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 
Meer informatie over de financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 

 
 

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

 
Dana Borremans 
Coördinator werking en onderzoek Verkeersmodellen 
Tel. 0486 72 98 91 
E-mail : dana.borremans@mow.vlaanderen.be 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Yasmine Bauters 
Selectieverantwoordelijke, afdeling Organisatie  
Tel. : 02 553 72 63 
E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be  
 
 

 
 

 
7 Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de 

functievereisten. 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. Je behoudt de graadanciënniteit en de schaalanciënniteit, 
verworven in de laatste graad. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 
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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 http://departement-
mow.vlaanderen.be/nl. 
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