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Departement Omgeving 
 

zoekt een  
 

Administratief ondersteuner dierenwelzijn 
 

Statutair 
Salarisschaal: B111 (deskundige) 

Je activiteit bepaalt je werkplek. Je kan dus zowel op kantoor in Brussel werken, van thuis uit of op een 
satellietkantoor werken. 
Vacaturenummer: 8841 

Je kan solliciteren tot en met: 10/02/2023 
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1. WERKEN ALS ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER 
DIERENWELZIJN IN HET KORT 

De Administratief ondersteuner Dierenwelzijn ondersteunt het Inspectieteam Dierenwelzijn door het 
beheren en behandelen van dossiers en gegevens met als doel ervoor te zorgen dat de (interne) processen 
efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en tevens de procedures, wet- en regelgeving worden 
gerespecteerd. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 

2. OVER DEPARTEMENT OMGEVING 

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 

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 administratief ondersteuner dierenwelzijn kom je terecht in de afdeling dierenwelzijn.  
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3. JOUW TAKENPAKKET IN EEN NOTENDOP 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Gegevensverzameling  
 
Verzamelen, vervolledigen en administratief 
verwerken van gegevens met als doel dossiers en 
bestanden met volledige en correcte informatie 
beschikbaar te hebben. 

- Uitgaande post registeren en gegevens aanvullen op de 
netwerkschijf 

- Briefwisseling administratief verwerken 

- Inkomende post verwerken (dateren, inscannen, 
digitaliseren, opslaan in het dossier, (digitaal) klasseren, 
bv: inlichtingenbladen toevoegen in dossiers van 
controleurs en inspecteurs) 

- Erkenningsaanvragen: nakijken op volledigheid, 
correcties opvragen 

- Afhandelen gunstige erkenningen en opsturen van 
certificaten 

- Controletabel aanvullen met gegevens doorgegeven 
door controleurs 

- Back up maken van de controletabel/erkenningstabel 

- Inkomende ‘Melding verwaarloosde of mishandelde 
dieren’ nakijken en toevoegen of aanvullen in 
controletabel 

- … 
 

Controle van gegevens  
 
Verifiëren en controleren van documenten en 
gegevens met als doel te verzekeren dat 
vormvereisten, procedures en regelgeving 
gerespecteerd worden.  

- Kwaliteitscontrole op de controletabel: de ontbrekende 
gegevens in controletabel aanpassen of wijzigen i.v.m. in 
beslagnames, PV’s, inspectieverslagen, verhoren… 

- Erkenningsaanvragen: nakijken op volledigheid, 
correcties opvragen 

- Inkomende ‘Melding verwaarloosde of mishandelde 
dieren’ nakijken en toevoegen of aanvullen in 
controletabel 

- … 
 

Verwerken van gegevens en behandeling van dossiers 
 
Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het 
dossier en bewerken van gegevens met als doel via 
een tijdige en correcte behandeling een goede 
dienstverlening te verzekeren. 
 

- Inkomende ‘Melding verwaarloosde of mishandelde 
dieren’ nakijken en toevoegen of aanvullen in 
controletabel 

- Instaan voor de opvolging en uitvoering van het 
‘kattenplan’ 

- Publiceren van gegevens op de website van de afdeling 

- Verwerken van facturen  

- Lijst met nieuwe erkenningen publiceren (website) en 
bezorgen aan klanten 

- Sjablonen en documenten aanpassen  

- …  
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Informatie-uitwisseling 

 
Informatie uitwisselen en diverse vragen 
beantwoorden met als doel klanten en andere 
betrokkenen correct te informeren. 

- Telefoon: inkomende telefoons beantwoorden en verder 
afhandelen: bv: meldingen over verwaarloosde dieren, 
interne telefoons van collega’s, … 

- Mailbox dierenwelzijn: inkomende aanvragen, meldingen 
en vragen beantwoorden of doorsturen naar de 
betrokken collega 

- Aandacht voor discretie m.b.t. gevoelige informatie 

- … 
 

Werkrelaties 
Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers 
en gegevens met als doel door een goede 
samenwerking een efficiënt verloop van het proces te 
garanderen. 

- Goed kunnen functioneren in teamverband 

- Deelname aan interne vergaderingen en overleg  

- Samenwerken met collega’s (vb. 
controleurs/inspecteurs/externe dierenartsen ingezet 
voor controles in slachthuizen) met het oog op een goede 
dienstverlening 

- Deelnemen aan vormingsactiviteiten om voeling te 
houden met ontwikkelingen in het werkveld 

- … 
 

Optimalisatie van de werking/beleid 
 
Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en knelpunten, 
aanpassingen voorstellen van procedures, processen 
of werkwijzen met als doel de efficiëntie te verhogen. 
 

- Werking afdeling verder uitbouwen (kennisopbouw, 
kennisborging, uniformisering van processen…) 

- … 
 

4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  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 het departement Omgeving. 
Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het departement Omgeving 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 . 

 
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 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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 Omgeving en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving 
voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).  
 

2) Je hebt een bachelordiploma in de in de Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting Dierenzorg. 
 

3) Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring3 met administratie in de dierenzorg/welzijn. 
 
Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de 
selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be, 0492 089 499). 
 

4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van administratief ondersteuner dierenwelzijn heb je onderstaande persoonsgebonden 
competenties nodig. Deze worden getest gedurende de selectieprocedure. 
 

• 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 2) 
 
• Initiatief: je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (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. 

 
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 betaalde werkervaringen tellen mee (bv. ook studentenjobs). Onbetaalde stages vallen hier niet onder. 

mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.3.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN ADMINISTRATIEF 

ONDERSTEUNER DIERENWELZIJN 

• Kennis van de organisatie en inzicht in formele structuren; 
• Schriftelijke en mondelinge vaardigheden; 

• Kennis van de relevante wetgeving rond dierenwelzijn. 

4.5.  BIJKOMENDE VERWACHTINGEN 

• Regelmatige aanwezigheid op kantoor (Brussel) vereist in kader van het verzorgen van de 
permanentie tijdens de kantooruren. 

4.4.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

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

• 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. 
• Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

 

5. WAT BIEDEN WE JOU? 

• Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen 
anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving. 

• Je wordt overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 
(bij 0 jaar anciënniteit).  Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen, jouw individuele situatie 
heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze salarissimulator en onderstaande informatie 
gebruiken: 

o niveau van de functie: B 
o graad: deskundige 
o salarisschaal: B111 
o type: statutair 

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. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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• Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing als je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.  

• Je neemt de functie op ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
• Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. 

Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we 
verschillende tools aan.  

• Wij hechten veel belang aan de werk-privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen vakantie 
per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent vrij tussen 
kerstdag en Nieuwjaar! 

• Je kan hybride werken, dit wil zeggen dat je werken op kantoor en thuiswerk kan afwisselen. 
 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 

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 
 

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 is in de week van 13/02/2023 (datum onder voorbehoud).  
 
Als 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. 
 

6.2.  MODULE 2: SCREENING COMPETENTIES  

Tijdens het interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde test worden volgende 
competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen: (niveau 1) 

http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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• Samenwerken: (niveau 1) 
• Initiatief: (niveau 1) 
• Klantgerichtheid: (niveau 1) 
• Plannen & organiseren: (niveau 1) 
• Zorgvuldigheid: (niveau 1) 

 
Eén selectieverantwoordelijke en collega’s van de wervende entiteit nemen deze screening af. Deze module 
vindt samen met module 3 plaats via ons digitaal platform eind februari of maart 2023 (datum onder 
voorbehoud). 
 

6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek met case beoordelen de selectieverantwoordelijke en collega’s van het 
departement Omgeving volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties 
• Samenwerken (niveau 2) 
• Zorgvuldigheid (niveau 2) 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats via Microsoft Teams eind februari of 
maart 2023 (datum onder voorbehoud). 
 
Je ontvangt een eindresultaat (“geslaagd” of “niet geslaagd” in de selectieprocedure voor de functie) 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. 
 

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 
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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 10/02/2023 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.  
 
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 10/02/2023 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. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
 
Lina Grooten 
Afdelingshoofd dierenwelzijn 
Lina.grooten@vlaanderen.be 
tel 0475 384 376 

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

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

10. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen eind maart.  
 
Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld “administratief ondersteuner dierenwelzijn - 8841”.  

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 administratief ondersteuner dierenwelzijn. 
 
Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van administratief ondersteuner dierenwelzijn bij departement Omgeving. 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 het 

departement Omgeving je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst door 

het departement Omgeving.  

mailto:Lina.grooten@vlaanderen.be
mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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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.  

 

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.  

 

 

 

 
 


