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1. WERKEN ALS ASSISTENT WERFLEIDER NETWERK EN 
TELEMATICA IN HET KORT 

Bij ‘verkeer’ in Vlaanderen hoort ook steeds meer dataverkeer. Daarom is het Agentschap Wegen en 
Verkeer niet alleen verantwoordelijk voor de technologie die je langs de weg ziet, zoals snelheidscamera’s 
en route-informatiepanelen, maar ook voor het telecommunicatienetwerk waarvan de hele Vlaamse 
overheid gebruikmaakt. 
 
Als assistent werfleider binnen de pijler Netwerk en Telematica van het agentschap krijg je dus een unieke 
blik achter de schermen in universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, de luchthavens van Oostende en 
Antwerpen, de VRT en nog veel meer takken van de Vlaamse overheid. Je waakt mee over de kwaliteit 
van het eigen koper- en glasvezelnetwerk, het IP-netwerk en de datatransportlaag én krijgt de kans om 
zelf software mee te helpen ontwikkelen voor al die toepassingen. 
 
Je uitvalsbasis is het Vlaams Administratief Centrum van Antwerpen of Gent, maar je bent vaker op locatie 
dan op kantoor. Want een assistent werfleider netwerk en telematica is het eerste aanspreekpunt voor 
de klant tijdens werkzaamheden. Jij maakt praktische afspraken met klanten, stemt af met de aannemer, 
denkt mee na over technische oplossingen en vangt problemen snel en efficiënt op. 
 
Samen met de projectingenieur leid jij werven in goede banen, documenteert wat er gebeurt en houdt 
steekproeven om de kwaliteit van het werk te beoordelen. Hoe je instaat voor de beste dienstverlening 
voor jouw klanten? Dat bepaal je in grote mate zelf. Je houdt je eigen taken en agenda in balans, natuurlijk 
met de ondersteuning van je collega’s. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 

2. OVER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 

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.  

 

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/telecommunicatienetwerk/het-ip-telematicanetwerk-van-awv
https://wegenenverkeer.be/zakelijk/telecommunicatienetwerk/het-ip-telematicanetwerk-van-awv
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Met 1300 collega’s verdeeld over 10 afdelingen en 23 districten, verspreid over alle Vlaamse provincies 

hebben we veel expertise en terreinkennis in huis.  

 

We werken aan digitale bouwmodellen van onze infrastructuur (BIM) en met ‘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 positieve ingesteldheid en open 

geest vinden we steeds oplossingen voor onverwachte dingen. 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. 

 

De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) ondersteunt het Agentschap Wegen en Verkeer 
door de realisatie, het beheer en het onderhoud van de elektromechanische en telematicatoepassingen 
langs wegen, zoals telematicacommunicatienetwerken, camera’s langs autosnelwegen, dynamische route-
informatiepanelen, roodlicht-/snelheidscamera’s, trajectcontrole, enz. 
Daarnaast wil VWT een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, 
elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij 
expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten. 

3. HOE BOUW JIJ MEE AAN DE WEG VAN MORGEN? 

In het kort 
 

• Je maakt afspraken met klanten zoals universiteiten, ziekenhuizen, de VRT, luchthavens van 
Deurne en Oostende, andere afdelingen van de Vlaamse Overheid, andere overheden, … . 

• Je ondersteunt de aannemer, legt de nodige contacten en controleert. 
• Je coördineert het project, in samenwerking met de projectingenieur, en denkt mee na op 

technisch vlak. 
• Je neemt de kans om naargelang je kennis, vaardigheden en interesses mee te werken aan 

vernieuwingen (bv software ontwikkelen). 
 
En meer in detail  
 
Als assistent werfleider netwerk en telematica neem je volgende taken op: 
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• Je houdt het toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer, 

in het kader van goedgekeurde ontwerpen, in één of meerdere van de werkgebieden van 

de sectie Netwerk en Telematica, 

• Je overlegt met klanten, 

• Je biedt technische ondersteuning en coördinatie aan de verschillende betrokken aannemers, 

• Je biedt technische ondersteuning aan andere teams van de afdeling die gebruik willen 

maken van telematicatoepassingen, 

• Je onderhandelt met aannemers, nutsbedrijven, adviesbureaus, … , 

• Je houdt de correctheid van gegevens bij over kabels en installaties die aan jou toebedeeld 

zijn, in de voorziene applicaties, 

• Je neemt de nodige acties voor het in goede staat houden van installaties die aan jou 

toebedeeld zijn, zoals voorstellen voor vernieuwing of verbetering, opvolgen van 

onderhoud, 

• Je verzorgt de goede werking van een toepassing binnen de sectie als 

(mede)applicatieverantwoordelijke, 

• Je begeleidt en schrijft nieuwe projecten, 

• Je maakt zelf ramingen en studies op en/of kijkt ramingen en studies opgemaakt door de 

aannemer na, steeds in overleg met de projectingenieurs, 

• Je kijkt de vorderingstaten na die door de aannemer ingediend worden, op basis van eigen 

vaststellingen op de werf.  

4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde:  
 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
• Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting elektromechanica, elektriciteit, elektronica, 

mechanica of toegepaste informatica of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot 
niveau B binnen de Vlaamse overheid.  
De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02  

 
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste 
bachelordiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde:  
 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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• Je hebt een diploma secundair onderwijs of een gelijkgesteld diploma, of je bent reeds tewerkgesteld 
in niveau C bij de diensten van de Vlaamse overheid en beschikt over minstens 6 jaar relevante 
ervaring: 
- je hebt ervaring met het opvolgen van (infrastructuur)projecten die uitgevoerd worden door een 
aannemer; en/of 
- je hebt ervaring met netwerk en telematica(toepassingen) of netwerktechnologieën.  

 
De volledige lijst van toegang gevende diploma’s 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.  
 
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert als bachelor en binnen de 3 maanden 
na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als 
je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.  
 
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 of je hebt geen diploma 
behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op 
basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent 
voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).  
 
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) 

 
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).   
 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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binnen de diensten van de Vlaamse 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 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Lobke Vanhee, lobke.vanhee@vlaanderen.be, 0471 20 40 75). 
 

4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van assistent werfleider netwerk en telematica heb je onderstaande persoonsgebonden 
competenties nodig. Deze worden getest gedurende de selectieprocedure. Bij punt 6.2 kan je terugvinden 
in welke fase deze competenties getest worden. 
 

• Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 1)  
 

• Assertiviteit: je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de 
omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 1) 

 
• Analyseren: Je kan een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek 

gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 

• Oordeelsvorming: je uit je mening en hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 1) 

 
• Klantgerichtheid: Je onderkent en reageert adequaat op wensen en behoeften van de 

verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie (niveau 1) 
 

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

mailto:lobke.vanhee@vlaanderen.be
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• Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft de nodige 
acties, tijd en middelen aan om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 

 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(niveau 2) 
 

• Flexibiliteit: Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. In verschillende 
situaties of ten aanzien van verschillende personen kan je je gedrag op een efficiënte wijze 
aanpassen (niveau 1) 

 
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.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN ASSISTENT WERFLEIDER 

NETWERK EN TELEMATICA 

• Je hebt minimum een basiskennis van netwerk en telematica(toepassingen) 

• Een meer uitgebreide kennis van netwerk en telematica(toepassingen) is aangewezen, bv. 
netwerktechnologieën, OSI-model en algemene kennis van telecommunicatieapparatuur (bv. 
routers, switches, …) 

 

4.4.  BIJKOMENDE VERWACHTINGEN 

 

• Je bent in het bezit van een BA5-attest (of je bent bereid dit snel te verwerven). 

• Je bent bereid om uitzonderlijk controleopdrachten buiten de diensturen te doen. 
 

4.5.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

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

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
• Je bent medisch geschikt voor deze functie;  

• Je bent geslaagd voor de selectieprocedure; 
• 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. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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5. WAT BIEDEN WE JOU? 

● 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.  

● Binnen AWV werken we volgens de principes van het hybride werken. Je kunt, in samenspraak met 

je leidinggevende en in lijn met de afspraken binnen het team, beslissen waar en wanneer je werkt. 

Resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog zijn hierbij de 

uitgangspunten.  

● 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 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 statutair aangeworven of overgeplaatst in de graad deskundige (rang B1) met de 

bijbehorende salarisschaal B111 (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   2.779,86 euro 

(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kun je je nettosalaris 

berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

● Je eerste 9 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 

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

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  

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je voldoet aan 
de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4.1). Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kan je 
meedoen aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 
De cv-screening gebeurt in de week van 25 maart 2023.  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van motivatie 
 
Deze voorselectie vindt enkel plaats als er meer dan 10 kandidaten voldoen aan de 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
In deze selectiefase beoordelen een selectieverantwoordelijke en collega’s van AWV jouw motivatie (eerste 
toetsing). Dit gebeurt aan de hand van vragen in het sollicitatieformulier. 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Om door te gaan naar de volgende module moet je behoren tot de 10 
hoogst scorende kandidaten. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 10 hoogst 
scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best 
scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. 
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Deze voorselectie gebeurt in de week van 25 maart 2023.  

 
6.1.3. Voorselectie op basis van verkennende gesprekken   
  

In deze derde selectiefase beoordelen een selectieverantwoordelijke en collega(’s) van Agentschap Wegen 
en Verkeer je kandidatuur op:   

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

  

Dit gebeurt aan de hand van een verkennend gesprek op 3 april 2023 (datum onder voorbehoud). 
  

Deze voorselectie is eliminerend. Om door te gaan naar de volgende module moet je minstens 50% behalen 
op het geheel van de criteria én behoren tot de 8 hoogst scorende kandidaten.   
Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 8 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 COMPETENTIES  

Tijdens het assessment center worden volgende competenties bevraagd:  
  

• Verantwoordelijkheid nemen (niv 1)  
• Assertiviteit (niv 1) 
• Analyseren (niv 1) 
• Oordeelsvorming (niv 1)  
• Klantgerichtheid (niv 1)  
• Plannen & organiseren (niv 1)  
• Zorgvuldigheid (niv 2) 
• Flexibiliteit (niv 1) 

  

Eén of meerdere consultants van een extern selectiekantoor nemen deze screening af.   
  

Deze module is adviserend.   
  

Deze module vindt plaats in de kantoren van een extern selectiekantoor (Hudson) of via een digitaal 
platform in de week van 24 april 2023 (datum onder voorbehoud).  
 

6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek met case en computergestuurde test beoordelen de selectieverantwoordelijke en 
collega(’s) van Agentschap Wegen en Verkeer volgende criteria:  
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• Je motivatie   
• Je visie op en inzicht in de functie  
• Je technische competenties   
• De bijkomende persoonsgebonden competenties: zorgvuldigheid (niv 2) en flexibiliteit 

(niv 1). Deze 2 competenties worden gemeten door het assessmentkantoor. 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie  

  

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via Microsoft Teams) op 9 of 11 mei 2023 (datum 
onder voorbehoud).  
  

Je ontvangt een eindresultaat (“geslaagd” of “niet geslaagd”) op basis van het totaalbeeld uit module 2 
en 3. De lijnmanager beslist wie de functie zal opnemen.  
  

Wie slaagt, maar nu niet wordt gekozen, wordt opgenomen in de wervingsreserve.  
  
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen.  
  

6.4.  NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds in de voorbije zeven jaar een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening 
binnen de Vlaamse overheid afgelegd, 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 SOLLICITEER JE? 

Solliciteer ten laatste op 22 maart 2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

• 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.  
 

bookmark://_Heb_je_redelijke/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• Optioneel: Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest van jouw statuut als student 
en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen. Dit attest kan je opvragen bij je 
onderwijsinstelling.  

 
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 sollicitatie is enkel geldig als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 22 maart 2023 én in het 
Nederlands hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren 
sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8. HEB JE REDELIJKE AANPASSINGEN NODIG? 

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en 
vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? 
Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.  
 
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je 
de baan? Dan voorzien wij ondersteunende maatregelen zodat jij jouw job kan uitvoeren. 
 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 

9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
Koen Wardenier 
Directeur-ingenieur netwerk en telematica 
Koenj.wardenier@mow.vlaanderen.be  
0478 56 00 47  

 
Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:  
 

Lobke Vanhee  
Selectieverantwoordelijke  
Lobke.vanhee@vlaanderen.be  
0471 20 40 75  

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:Koenj.wardenier@mow.vlaanderen.be
mailto:Lobke.vanhee@vlaanderen.be
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10. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen eind mei 2023.  
 
Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld “[assistent werfleider netwerk en telematica 9183]”.  

11. RESERVE EN GELDIGHEID 

Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve contacteren. Als je dus 
slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je in 
de toekomst nog gecontacteerd worden voor deze functie om te bespreken of je nog geïnteresseerd bent 
om aan de slag te gaan in de functie van assistent werfleider netwerk en telematica. 
 
Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van assistent werfleider netwerk en telematica bij Agentschap Wegen en Verkeer. Een 

wervingsreserve is een lijst met personen die via de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie.  

  

Deze reserve is voor 1 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode kan 

Agentschap Wegen en Verkeer je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst 

door Agentschap Wegen en Verkeer. 

  

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.  

  

De reserve is ook geldig voor openstaande vacatures van assistent werfleider netwerk en telematica op 

andere standplaatsen.  

  

Ook andere diensten van de Vlaamse overheid kunnen beroep doen op deze reserve voor het invullen 

van een openstaande vacature van assistent werfleider netwerk en telematica in de graad van 

deskundige.  

 

Je kan via deze werfreserve ook een contract van onbepaalde of bepaalde duur aangeboden krijgen voor 

de functie van assistent werfleider netwerk en telematica. Je blijft in dat geval wel gewoon staan op de 

lijst.  

   

Nam je als student deel aan deze selectieprocedure? Bezorg dan te laatste tegen de datum waarop je in 

dienst komt een kopie van je behaalde diploma naar werkenvoor@vlaanderen.be.   

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Accepteerde je een aanbod, maar verander je nadien van mening en kom je toch niet in dienst? Dan 

verlies je je plaats in de werfreserve.  

 


