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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Wil jij meehelpen aan het verminderen van de geluidsoverlast? Wil jij mee aan de wieg staan van een 
volledig nieuw geluidmeetnet? 
 
Je komt terecht in een afwisselende functie waarbij je de medeverantwoordelijkheid krijgt over het 
technische beheer van ons geluidmeetnet. Je maakt de nodige afspraken met o.a. de eigenaars van de 
gronden, externe leveranciers, … en zorgt ervoor dat alles technisch in orde is zodat de meetinstrumenten 
geïnstalleerd kunnen worden. Je bent zelf ook een handig iemand die de nodige zaken kan installeren en 
je schrikt niet terug van zwaar werk. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de 
metingen en de kalibratie van de toestellen. Je gaat na of de gegevensverzameling correct en volledig is 
en je zorgt ervoor dat de meeteenheden technisch in orde blijven. Dit impliceert dat je ook op verplaatsing 
gaat voor het oplossen van eventuele storingen, het uitvoeren van preventief onderhoud en voor het 
uitvoeren van eventuele specifieke metingen met mobiele meetapparatuur.   
 
Zodra alle data verzameld is en je voldoende ingewerkt bent, word je ook verantwoordelijk voor de 
eerste data-analyse. Je verzorgt de gegevensverzameling en regelmatige rapportering van de 
meetresultaten, de correlatie met externe gegevens (bv. vluchtdata afkomstig van de luchthavens) en je 
geeft ondersteuning bij het opmaken van rapporten, statistieken en analyses. Daarnaast help je ook 
burgers verder die met vragen zitten rond geluidsoverlast op basis van de data die je verzameld hebt. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, 
dier en ecosysteem.  
We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de 
Vlaamse samenleving.  
We streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, 
energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. We realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale 
en economische dimensies.  
 
We realiseren deze missie vanuit 5 strategische krachtlijnen: 
 

1. We ontwikkelen een onderbouwd en maatschappelijk gedragen omgevingsbeleid vertrekkend 

vanuit internationale kaders en langetermijnvisie  

2. We hebben effectieve instrumenten die het omgevingsbeleid realiseren. We verbinden, overtuigen 

en demonstreren, onder andere via een geïntegreerde, gebiedsgerichte en projectmatige aanpak  

3. We zijn het Vlaamse kennis- en expertisecentrum voor omgeving 
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4. We zijn een betrouwbare en evidente partner in een maatschappelijk en bestuurlijk netwerk van 

lokaal tot internationaal niveau  

5. We zijn een open, innoverende, lerende, aantrekkelijke en doelgerichte organisatie 

 
Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale 
doelstellingen en het realiseren van onze missie. 
 
Als technisch beheerder geluidsmetingen kom je terecht in de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische 
Ondersteuning (BJO). BJO  ontwikkelt het (langetermijn)omgevingsbeleid en verzorgt juridische 
ondersteuning voor ruimte en milieu met het oog op duurzame oplossingsgerichte beleidsvoorstellen en 
adviezen. Tevens staat de afdeling in voor het beheer van gerechtelijke procedures en andere 
geschillendossiers. In onze werking streven we systematisch naar: 

• de integratie van beleidsplanning, instrumentarium en handhavingsbeleid op het vlak van 
beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, 

• de wisselwerking tussen multidisciplinaire kennis, ervaring en dialoog met maatschappelijke 
actoren om de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling van het omgevingsbeleid inzake 
ruimte en milieu vorm te geven, 

• een optimale inzet van onze juridische expertise voor een kwaliteitsvolle, zorgvuldige en 
oplossingsgerichte ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering in de diverse andere 
beleidsvelden van het beleidsdomein omgeving waarin het departement omgeving een 
verantwoordelijkheid draagt. 

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. 
 
Concreet staat de functiehouder in voor het technische en administratieve beheer van een geluidmeetnet, 
dat wordt ingezet in ondersteuning van de beleidsontwikkeling. Dit meetnet omvat momenteel 9 
permanente meetposten rond de luchthaven Brussel-Nationaal, 1 meetpost voor de opvolging van de 
nachtelijke bewegingen rond de luchthaven van Bierset, 2 permanente meetposten van 
wegverkeerslawaai en 1 voor spoorverkeerslawaai. Daarnaast worden ook regelmatig mobiele meetposten 
ingezet in functie van tijdelijke meetcampagnes: naar aanleiding van nieuwe of aangepaste vliegroutes 
van/naar de luchthaven Brussel-Nationaal, of in uitvoering van engagement voor stad Antwerpen (sinds 
2011, jaarlijkse mobiele geluidmeetcampagne rond R1 Antwerpen in periode mei-september). Hard- en 
software van het meetnet worden momenteel helemaal vernieuwd. Het vernieuwde meetnet zal een 
state-of-the-art monitoring instrument zijn waarmee omgevingslawaai wordt opgevolgd. 
Het betreft zowel technisch beheer (kalibraties, onderhoud, analyse en oplossen van technische 
problemen) als het administratief beheer (kleine aankopen ten behoeve van het meetnet, 
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onderhoudscontracten afsluiten, locatiebeheer, infrastructuurwerken, herstellingen).  De themaspecialist 
zorgt voor een maximale operationaliteit van dit meetnet, verwerkt de data en staat in voor niet 
complexe data-analyses. 

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. 
 

- Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en 
op basis hiervan een eigen werkplan opstellen; 

- Bestekken opstellen, offertes onderzoeken, 
bestellingen plaatsen, onderhoudscontracten 
opvolgen 

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. 
 
Context: 
Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, 
procedures en veiligheidsvoorschriften. 

- Het beheer en de exploitatie van het geluidsmeetnet 
van het departement Omgeving met als doel de 
operationaliteit en de continuïteit van de data-
acquisitie te waarborgen, met als voorbeelden van 
deelactiviteiten: 

- Optimaliseren van de algemene werking van 
het meetnet; 

- Dagelijks optreden als operator; 

- Valideren en bewaken van de integriteit van 
de meetgegevens en de resultaten van de 
naverwerking met interne of externe 
toepassingen; 

- Instaan voor de statistische verwerking van 
de data; 

- Beveiligen en archiveren van de 
databestanden. 

- Nazien/controleren van uitgevoerde werken; 

- Publicatie van resultaten van naverwerking op de 
website van het departement; 

- Uitvoeren van geluidmeetcampagnes 

- Ontwikkelen van applicaties voor dataverwerking 
en -presentatie van meetdata van het 
geluidsmeetnet; 

- Gegevensbestanden ontwerpen en definiëren; 

- Gecodeerde programma’s uittesten; 

- Testgegevens opstellen en verzamelen; 

- Handleidingen opstellen voor interne 
gebruikers; 

- Applicaties upgraden en updaten; 

- Lopende applicaties regelmatig toetsen op 
kwaliteit en kwantiteit. 
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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 periodieke rapporten en 
themarapporten met betrekking tot het 
geluidmeetnet; 

- Rapporteren van resultaten; 
 

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. 
 

- Technisch-administratief beheer van het 
geluidmeetnet; 

- Beheren en onderhoud van de uitrusting van het 
laboratorium van het team; 

- Onderhandelen met potentiële leveranciers van 
hard- en software; 

- Kalibreren van apparaten 

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. 

- Dienstverlening en informatieverstrekking naar de 
collega’s van eigen team, afdeling en departement; 

- Assistentie verlenen bij het gebruik van 
meetapparaten; 

- Beantwoorden van vragen en advies verstrekken 
aan klanten; 

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. 
 

- Lezen van vakliteratuur, volgen van 
gespecialiseerde opleidingen; 

- Informatie-uitwisseling met vakgenoten; 

- Kennen en opvolgen van de technische 
ontwikkelingen binnen het vakgebied; 

- Kennen en opvolgen van de reglementering en/of 
wetgeving binnen het vakgebied; 
 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) 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 
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Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid 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 én geslaagd voor een 
objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 . 
Of  
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen 
de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij 
aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).  

2) Je beschikt over een rijbewijs B.  
3) Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring3 met het beheren en analyseren van data.  

 
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 

 
• Je hebt een goede kennis van Windows en Microsoft Office. 

 

 Pluspunten  

 
• Je hebt kennis van geografische informatiesystemen (QGIS, ArcGis); 
• Je hebt kennis van databankstructuren en relationele databases, netwerk- en servertechnologie, 

datatransmissie en webstandaarden;  
• Je hebt programeerervaring (Python, Visual Basic, C#,…); 
• Je hebt kennis van statistische analysesoftware (SAS, R);  

• Je hebt basiskennis van akoestiek (geluidgrootheden, meten van geluid, enz.); 
• Je hebt kennis van of interesse voor de milieusector; 
• Je hebt basiskennis elektriciteit; 
• Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
 

 
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 Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet 
aan. 

mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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 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) 

 
• 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. 
 

 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

• De specifieke werkzaamheden voor de continue opvolging van de werking van het meetnet, vraagt 
dat er ook een opvolging gebeurt buiten de reguliere werktijd en dat in uitzonderlijke situaties 
flexibiliteit wordt gevraagd om buiten de reguliere werktijd taken uit te voeren. Er zijn ook 
verplaatsingen noodzakelijk naar de locaties waar de apparatuur aanwezig is, al gebeurt dat in 
samenspraak met de collega’s. 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
2. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
3. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

 
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 AANBOD 

• Je wordt overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 
(bij 0 jaar anciënniteit).  

Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast 
aan je individuele situatie.  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. In contractueel verband geleverde 
prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• 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 bent 
tewerkgesteld.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 
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.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 24/01/2022.  
 
Indien er maar één kandidaat geslaagd is na de cv-screening en deze kandidaat is objectief geworven op 
het niveau van de vacature, kan deze selectie op basis van dossier worden afgerond. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en 2 computergestuurde testen 
worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen: (niveau 1) 
• Samenwerken: (niveau 1) 
• Analyseren: (niveau 1) 
• Klantgerichtheid: (niveau 1) 
• Plannen & organiseren: (niveau 1) 
• Zorgvuldigheid: (niveau 2) 

 
Deze module vindt samen met module 3 plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) in de week van 
7/2/2022 (datum onder voorbehoud). 

 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case en een computergestuurde test beoordelen afgevaardigde(n) van 
de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) 
in de week van 7/2/2022 (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.  
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In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
 

6.1 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 24/01/2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
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. 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: 
 

Gunther Van Broeck 
Coördinator-expert leefomgevingskwaliteit 
gunther.vanbroeck@vlaanderen.be 
tel 0476 576 518 

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

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:gunther.vanbroeck@vlaanderen.be
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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 midden februari.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar 
jurgen.brems@vlaanderen.be  met vermelding van het vacaturenummer. 

10 RESERVE EN GELDIGHEID  

Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 
functie van Technisch beheerder geluidsmetingen bij het Departement Omgeving. Een wervingsreserve is 
een lijst met personen die via de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie. Wanneer er opnieuw 
een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe sollicitatieprocedure organiseren, 
maar de kandidaten uit de wervingsreserve oproepen. Als je dus slaagt voor deze selectieprocedure, maar 
de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je in de toekomst nog opgeroepen worden 
voor deze functie.  
   
Deze wervingsreserve is 1 jaar geldig en gaat in vanaf de datum van de eindbeslissing van de 
selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen 
als Technisch beheerder geluidsmetingen. Soms kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van 
deze reserve te verlengen.   
   
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.   
   
Als je een aanbod accepteert, maar nadien toch je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats 
in de wervingsreserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort. 
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