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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Wil jij ervoor zorgen wat we allemaal kunnen genieten van mooi ingerichte landschappen waar het fijn 
is om te vertoeven? In het kader van de Blue Deal werft de Vlaamse Landmaatschappij een 
landschapsdeskundige aan.  
 
Als landschapsdeskundige werk je samen met een multidisciplinair team aan diverse plattelands- en 
inrichtingsprojecten. Je standplaats is Gent of Brugge, en je werkgebied is in de provincies West- en Oost-
Vlaanderen. Opdrachten op verplaatsing en bureau/thuiswerk wissel je af waardoor je job steeds 
gevarieerd en uitdagend is. Een greep uit je takenpakket ziet er als volgt uit: 
 

• Je maakt landschaps- en erfgoedanalyses. Je brengt recreatieve netwerken in kaart en je detecteert 
kansen en knelpunten. 

• Je doet literatuurstudies en voert gesprekken met belanghebbenden. 

• Je maakt plannen en digitale (schets)ontwerpen op voor groenaanleg, onthardingen, recreatieve 
routes, landschapsinrichtingen, ...  

• Je bent verantwoordelijk voor de visualisaties van jouw dossiers en je ondersteunt je collega’s bij 
de verdere grafische uitwerking van andere inrichtingsmaatregelen. 

 

Je ondersteunt de dienst op basis van je doorgedreven kennis van het landschap bij het onderbouwen 
van beslissingen. 

Kan jij een landschap lezen? Heb je een visie over de inrichting van de open ruimte? Kan je partners en 
belanghebbenden een duidelijk beeld van je visie geven, en dit vertalen naar inspirerende ontwerpen, 
visualisaties en gedegen adviezen. Dan ben je de geschikte kandidaat voor ons interdisciplinair team van 
de dienst projectontwerp. 

 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2. FUNCTIECONTEXT 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open 
ruimte waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.   
 
Vlaanderen heeft een hele eigen structuur met vele, vaak kleine, historische steden die dicht bij elkaar 
liggen met tussenin vele stukjes open ruimte. We moeten zorg dragen voor deze open ruimte die steeds 
meer onder druk komt te staan. Verstedelijking en bebouwing blijven in Vlaanderen, meer dan elders in 
de wereld, toenemen. De ruimte voor natuur en landbouw wordt steeds schaarser, terwijl de vraag er 
naar groter is. Open ruimte is nodig voor voedselproductie en energiewinning, om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken, om planten- en diersoorten te behouden. Mensen verlangen ook naar 
groen en water in de buurt, om er te wandelen, te fietsen en te ontspannen.   

https://pers.vlm.be/de-blue-deal-tegen-droogte-en-waterschaarste
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De VLM is een bruggenbouwer. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen 
en met verschillende belanghebbenden komen wij tot een mooi resultaat. Zo werken wij aan een goede 
omgevingskwaliteit.   
 
VLM’ers zijn professionals met passie voor hun vak. Door die verschillende specialisten kunnen we 
oplossingen op maat van het gebied en de betrokkenen uitwerken. We werken hier samen aan, samen 
met onze vele partners, de burgers en de politiek, maar ook intern. De samenwerking van onze specialisten 
vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we complexe opdrachten aan om de 
omgevingskwaliteit te verbeteren. Om dit te realiseren, passen we elke dag opnieuw de waarden 
openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid toe. We stimuleren de verbetering van de 
omgevingskwaliteit in Europa door samenwerking met internationale collega's. 

3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens 
de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen 
gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding 

 

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, 

plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te 

zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. 

 

- Afspraken maken met projectmanager, projectteam 
en/of klanten rond het te verwachten resultaat, 
aanpak en timing. 

- Bij interne en externe klanten informatie verzamelen, 
bestuderen en concluderen om de vraag te kaderen 

- Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken 

- Kennis nemen van de opdrachten en op basis hiervan 
een opdrachtformulering en/of werkplan opstellen 

- Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten 
 

Uitvoering 

 

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie 

uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en 

tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit. 

- Verzamelen, invoeren en verwerken van specifieke 
data   

- Uitvoeren van activiteiten ter plaatse zoals meten, 
schatten, controleren, fotograferen, … 
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Context: 

Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, 

procedures en veiligheidsvoorschriften. 

- Uitvoeren van (historische) kaartanalyses en andere 
desktopstudies.  

- Opmaken van plannen en ontwerpen 

- Opmaken van schetsontwerpen en visualisaties 

- ... 

 

Rapporteren 

 

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en 

resultaten met als doel de leidinggevende/het 

team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de 

kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te 

sturen. 

- Opmaken van een logboek of activiteitenverslag van 
uitgevoerde taken  

- Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke 
waarnemingen of gebeurtenissen  

- Verslag uitbrengen aan leidinggevende, 
projectmanager, projectteam of betrokken 
opdrachtgevers over het verloop van analyses en 
ontwerpen  

- … 

 

Beheer van materiaal en/of gegevens  

 

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het 

nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of 

analyseren van gegevens met als doel altijd te 

beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of 

gegevens. 

 

- Invoeren, valideren, verwerken en rapporteren van 

gegevens 

- Interpreteren van gegevens 

- Verzorgen en onderhouden van digitaal archief van 

projectwerkzaamheden 
- Contacten leggen met externe leveranciers 

- ... 

Informeren 

 

Informeren over producten, diensten, systemen of 

procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne 

of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de 

mogelijkheden ervan. 

 

Context: 

Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie 

Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden. 

- Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan 
klanten 

- Verspreiden van documentatie naar interne en/of 

externe klanten 

-  Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, 

stuurgroepen, … 

- Uitleg geven rond procedures, regelgeving, 

dienstnota’s, … 

- Informatie geven aan projectteam, klanten en 

belanghebbenden  

- …  

Kennis m.b.t. het vakgebied  

 

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied 

en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe 

evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten 

voortdurend te verbeteren. 

 

-  Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van 
expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak 
en in de praktijk 

-  Bijhouden van documentatie en uitwisselen van 

documentatie met collega's 

-  Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan 

cursussen 

- Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op 

het werkveld en de werkmethoden te kennen 
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- Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement 

om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar 

te maken (actieve deelname aan kennisnetwerken, 

en dienstoverleggen) 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van 
onderstaande voorwaarden: 
 

1) Je hebt een bachelorsdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau 
B in Landschapsarchitectuur, Tuinarchitectuur of Groenmanagement.   
 
OF 
 

2) Je hebt een bachelorsdiploma 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. 
EN 
Je hebt een eerste functierelevante ervaring (via bijvoorbeeld voorgaande jobs, studies, stages, ...) 
met volgende aspecten: landschapsanalyses, visualisatie-expertise, ruimtelijke ordening … 
 

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 je diploma Landschapsarchitectuur, Tuinarchitectuur of Groenmanagement in het buitenland 
behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt 
dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. 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). 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
http://naricvlaanderen.be/
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Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die 

overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.  

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hogervermelde vereiste diploma of vereiste relevante 

werkervaring. 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be, 0492 089 499). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 
• Goed handmatig kunnen schetsen en/of goede kennis hebben van software (illustrator, photoshop, 

Indesign, AutoCad (Map), 3D modelling,…) voor de opmaak van visueel materiaal (conceptschets, 
schetsontwerp, landschapscoupe, recreatief circuit, evocatie van de inrichting, infobord, …); 

• Basiskennis van de thema’s onroerend erfgoed, landschap, recreatie en mobiliteit; 
• Beschikken van goede mondelinge vaardigheden voor het voeren van divers en vaak complex 

overleg in de fase van de planvorming (vb. ontwerpateliers) en desgevallend ook in de fase van 
uitvoering. 

 

 Pluspunten  

 
• Projectgebonden landschap- en gebiedsanalyse kunnen uitvoeren aan de hand van terreinbezoek, 

desktopanalyse en studiewerk en in dit verband doelstellingen, inrichtingsconcepten en 
inrichtingsmaatregelen kunnen formuleren en onderbouwen; 

• Basiskennis van GIS-software; 
• Basiskennis van het planvormingsproces en de theoretische aspecten hiervan: conceptueel denken, 

fases van planvorming, plan-effect-evaluatie, geïntegreerde planvorming, evaluerend ontwerpen; 
• Een rijbewijs B. 
 

 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 1) 
 

• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook 
als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) 

 

mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
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• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (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 1) 
 
• Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 

acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 
 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(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 geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5. AANBOD 

• Je krijgt een contract van bepaalde duur maar er zijn mogelijkheden die tot verlenging kunnen leiden. 
• 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. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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• 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 hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de 
werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    

• 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 verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, 
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 2468,36 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 9 maanden vormen een inwerkperiode. 
• 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.   

• 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 

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 (en een kopie van je diploma) 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.  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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De cv-screening vindt plaats in de week van 20/12/2021 (datum onder voorbehoud).  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst 

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

• eerste toetsing van je motivatie  
• relevantie van je ervaring   

 
De beoordeling gebeurt in de week van 20/12/2021 (datum onder voorbehoud). 
 
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. 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. 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde test worden 
volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 
• Samenwerken – niveau 1 
• Analyseren – niveau 1 
• Klantgerichtheid – niveau 1 
• Plannen en organiseren – niveau 1 
• Zorgvuldigheid – niveau 2 

 
Deze module vindt samen met module 3 plaats in het VAC van Gent (of via ons digitaal platform) op 
12/01/2022 (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  
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• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in het VAC van Gent (of via Microsoft 
Teams) op 12/02/2022 (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.  
 

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 17/12/2021 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.  

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je 
diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8. VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Sven Verbeke  
Diensthoofd projectontwerp regio West 
sven.verbeke@vlm.be 
tel 0478/795110  

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

Jurgen Brems 
selectieverantwoordelijke 
jurgen.brems@vlaanderen.be 
tel 0492 089 499 

 
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 eind januari.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
jurgen.brems@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 4721. 
 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:sven.verbeke@vlm.be
mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van landschapsdeskundige bij de Vlaamse Landmaatschappij, die bestaat uit de lijst van 
geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar 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 landschapsdeskundige. Desgewenst 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.  
 
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als landschapsdeskundige op andere 
standplaatsen in te vullen.   
 
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.  
Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.  
 


