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De uiterste inschrijvingsdatum is 29 mei 2022. Het generieke deel vindt plaats op 9 juni 2022. Het 

functiespecifieke deel vindt plaats op 22 juni 2022. 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

De VMM wil zich positioneren als een oplossingsgerichte partner door de behoeften van de gebruikers meer 
centraal te plaatsen bij het ontwikkelen van producten en diensten en het ontsluiten van data. Anderzijds wil 
de VMM volop inzetten op partnerships met het oog op een meer doorgedreven impact op terrein, meer 
specifiek wat water, lucht en klimaatadaptatie betreft. De VMM ziet hierin de lokale besturen als een 
prioritaire stakeholder en gaat volop voor de gebiedsgerichte werking. Behoudens de ondersteuning bij het 
opzetten van deze externe samenwerkingsvormen worden ook de opportuniteiten voor eventuele externe 
financiering of co-financiering verkend en uitgewerkt. 
 

We zijn op zoek naar iemand die weet te overtuigen door inhoud, proactief en constructief te werk gaat en 
sterke netwerken kan uitbouwen. Je werkt binnen de recent opgerichte kern dienstencentrum en je werkt 
nauw samen met een team dat het luchtbeleid vorm geeft en uitvoert. Je bent flexibel, je hebt een goed 
analytisch en synthetisch vermogen en je kan standpunten capteren en verdedigen. 

2 FUNCTIECONTEXT 

De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen: 
-             proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, 
-             gezonde lucht te bewerkstelligen, 
-             de klimaatadaptatie mee te sturen. 
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De functie  onderschrijft de visie van VMM  als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige 
leefomgeving. 
 
Je wordt toegewezen aan de kern Dienstencentrum 
 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Onderstaande taken maken onder andere deel uit van de functie: 
 

• Interactie met de lokale besturen en ondersteunen van partners  

• Vanuit de kern dienstencentrum het project “luchtkwaliteit steden en gemeenten” in overleg en 
afstemming met de kern lucht realiseren. Hoofdpunten hierin zijn: 

o ontwikkelen van diensten en tools voor lokale besturen rond luchtco-creatie  
o focus op lokale behoeften 

• Ondersteuning voor het opzetten van partnerschappen in kader van de gebiedsgerichte werking zodat 
op lokaal niveau acties opgezet worden om de vooropgezette waterdoelen te halen. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige 

gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste 

dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. 

- Opvangen en interpreteren van signalen, specifieke 
behoeften en noden bij lokale besturen en mogelijke 
partners 

- In gesprek gaan met betrokkenen en doelgericht 
doorvragen om de noden concreet in kaart te brengen 

- Informatie verzamelen en afstemmen met de business 
om in overleg te kunnen gaan met betrokkenen 

- Ondersteuning bij het uitvoeren van caseonderzoeken 
overeenkomstig processen en afgesproken 
beleidsopties en termijnen 

- Ondersteuning geven bij onderzoeken van ontvangen 
vragen en analyse maken van de situatie/hulpvraag in 
functie van de dienstverlening 

- Inschatten van de waarde-creatie van nieuwe diensten 
voor VMM en daarop een business model ontwikkelen 

- … 

 

Informatie en advies  

 

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies 

en / of opstellen van een actie-of begeleidingsplan met 

als doel de klant een passend antwoord of voorstel te 

bieden op zijn / haar situatie. 

- Fungeren als aanspreekpunt voor de doelgroep in geval 
van vragen, problemen 

- Samen met de business een werkbare aanpak en 
doelstellingen formuleren voor het begeleidingsplan en 
de te ontwikkelen diensten en tools 

- Samenbrengen van de eigen inbreng en de inbreng van 
anderen (business, externen andere deskundigen,….) in 
een voorstel  

- Begeleiden van o.a. lokale besturen en desgevallend 
doorverwijzen naar de passende diensten 
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- … 

Begeleiding en opvolging 

 

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- of 

begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als doel 

de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te 

realiseren. 

 

Context: 

Binnen het kader van de dienstverlening van de functie 

en/of organisatie.  

- stimuleren, faciliteren en meerealiseren van de omslag 
naar duurzame lokale beleidsplannen en acties 

- Feedback vragen over de werking zowel interne als 
extern 

- Faciliteren van de dienstverlening door netwerken uit te 
bouwen, sjablonen uit te werken en werkbare 
processen te definiëren 

- Bespreken van knelpunten in de uitvoering van de 
dienstverlening met betrokkenen 

- Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van het 
belgeleidingsplan 

- Trainen en coachen van o.a. de lokale besturen om 
gebruik te kunnen maken van de aangeboden tools en 
diensent 

- …  

Rapportering 

 

Registreren en analyseren van gegevens met als doel 

kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale 

dienstverlening te garanderen en/of  input te geven aan 

het beleid. 

- Opstellen kwaliteitsvol overzicht van de 
samenwerkingsvormen en begeleiding en hierover 
rapporteren naar het lijmanagement  

- Rapportering over de werking naar collega’s toe 

- Optimaliseren van het aanbod via gerichte analyse van 
gegevens of collega’s adviseren over te nemen 
maatregelen of aanpassingen 

- Bewaakt en/of verbetert voortdurend de kwaliteit van 
de interactie met de lokale besturen en partners 

- … 

Bekendmaking van de dienstverlening en prospectie  

 

Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als 

doel mogelijke klanten en/of partners te informeren 

en/of aan te trekken. 

- De dienstverlening bekend maken, goed praktijken 
communiceren, succesverhalen wijd verspreiden 

- o.a. lokale besturen aansporen en ondersteunen om 
hiervan gebruik te maken  

- Netwerken en uitdragen van het imago van de 
organisatie 

- Blinde vlekken in het aanbod opsporen en signaleren 
aan lijnverantwoordelijke en business 

- Uitdragen van de visie door zich op te stellen als een 
oplossingsgerichte partner 

- …  

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van 

kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de 

kwaliteit van de dienstverlening op individueel en 

afdelingsniveau te optimaliseren. 

- Deelnemen aan vorming, studiedagen, cursussen 

- Deelnemen aan werkgroepen, interne vergaderingen en 
overleg  

- Uitwisselen van interessante informatie en ervaringen 
met collega’s 

- Capteren en kanaliseren van signalen, trends en 
tendensen binnen het vakgebied en het werkterrein 

- (externe en interne) Netwerken onderhouden en 
gebruiken om kennis op peil te houden 

- … 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 8       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande 
voorwaarden: 
 
Je bent in het bezit van een master diploma. 
 
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 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 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: https://www.naricvlaanderen.be/nl 
 
Als je het vereiste diploma in een ander 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), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij 
Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be. 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Vertrouwd zijn met de organisatorische context en besluitvormingsproces binnen de overheid en in het 
bijzonder van de lokale overheden 

• Inzicht in de context van het werken met en voor lokale overheden of bereidheid om die kennis te 
verwerven 

• Vaardigheid om stakeholders beleidsmakers, medewerkers van steden en 
gemeenten/administraties/provincies, …) te betrekken en overtuigen 

 

 Pluspunten  

• Ervaring met projectmatig werken 

• Kennis van of ervaring met de klimaatuitdagingen rond water en lucht 

 

 Persoonsgebonden competenties 

 

Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Communiceren – niveau 2 Netwerken – niveau 2 

https://www.naricvlaanderen.be/nl
http://www.selor.be/
mailto:vacatures@vmm.be
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Inleving – niveau 2 Analyseren – niveau 2 

Milieusparend gedrag  

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

de organisatie (niveau 2) 
 

• Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2) 
 

• Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2) 
 

• Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om 
informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende 
relevante informatie (niveau 2) 
 

• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en 
buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 

• Milieusparend gedrag: Het consequent hanteren van milieuvriendelijke productie- en gedragsprocessen bij 
het uitoefenen van de functie 

 

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 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 
 

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. 
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 6 van 8       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

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.  
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, 
aangepast aan je individuele situatie. 
 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven 
tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale 
mobiliteit.  
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 SELECTIEPROCEDURE  

6.1. TOETSING DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Alle geïnteresseerde kandidaten vullen het online sollicitatieformulier in. Op basis van deze vragenlijst wordt 
nagegaan of de kandidaten voldoen aan zowel de formele deelnemingsvoorwaarden als de voorwaarden 
gesteld in de functieomschrijving.  
 
De kandidaten die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen worden uitgesloten. 

6.2. SELECTIE 

De selectie omvat psychotechnische testen, die de cognitieve capaciteiten onderzoeken en de competenties 
uit het selectiereglement testen . De kandidaten die geen 60 % behalen worden uitgesloten van verdere 
deelname aan de procedure. 

6.3. FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

De geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het  gestructureerd interview.  Het interview wordt 
afgenomen door de jury.  In het interview worden motivatie, relevantie van de ervaring of opleiding en de 
diverse competenties die zijn opgenomen in de functiebeschrijving bevraagd (oa adhv de 
persoonlijkheidsvragenlijst).   
 
De kandidaten die 60 % behalen zijn geslaagd.  De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve 
met een geldigheidsduur van 2 jaar. 
 
Samenstelling van de jury: 

 

• Mevrouw Hilde Soetaert 
• De heer Peter Aelterman 
• Mevrouw Annelien Gyselinck, HR-medewerker werving en selectie, voorzitter 

 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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6.4 EINDSELECTIE 

De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat of kiest uitzonderlijk niet, wanneer hij meent 
dat geen van de geschikte kandidaten voldoet aan de profielvereisten. 
 
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 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd 
je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het 
principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt 
kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je 
sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteren kan je door het online sollicitatieformulier in te vullen op de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be.  Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 29 mei 2022. 
 
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  
  
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij n.vancauter@vmm.be  tel: 053 72 67 08/ 
0477 83 18 06 of s.vanwassenhove@vmm.be tel : 053 72 67 16/ 0474 16 32 00 

8 VRAGEN 

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Hilde Soetaert tel: 
0476 39 44 20 of via e-mail: h.soetaert@vmm.be 
 
Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be   
 
De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind 
je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid. 
 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
h.soetaert@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be
https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Kandidaten kunnen onmiddellijk na het ontvangen van het eindresultaat feedback krijgen van de 
selectieverantwoordelijke of ze kunnen een klacht indienen bij de klachtenmanager van VMM en in tweede 
instantie bij de Vlaamse ombudsdienst. 
 
De kandidaten kunnen tegen de eindbeslissing beroep aantekenen bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 
te 1040 Brussel, binnen een termijn van 60 dagen na de kennisgeving. Een dergelijk verzoekschrift moet 
aangetekend ingediend worden. 

10  RESERVE EN GELDIGHEID 

De VMM hecht belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens in het 
kader van de selectieprocedures. We leggen in de privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens 
als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. De privacyverklaring over 
rekrutering en selectie binnen de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-
vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten 
met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete 
vacatures die zullen worden aangeboden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de 
selectieprocedure.   
 
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.  
 
 
Opgemaakt te Aalst      Voor akkoord 

 

i.o. Gyselinck Annelien        

Ann Meert       Michiel Van Peteghem 

Verantwoordelijke Werving & Selectie    Afdelingshoofd Lucht en HR-diensten 

 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
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Nota aan de directieraad 


 


 


uw kenmerk ons kenmerk dossier behandeld door contact via 


      AAZ dp 2022 Patrick De Prins 0477 68 11 45 


   p.deprins@vmm.be 


 


Personeel – Invulling statutaire betrekkingen & vervanging afwezigheden 
 
 
 
1. Situering 
 


1.1.  Invulling statutaire betrekkingen 
 


Artikel I 5, § 1 van het Vlaams personeelsstatuut bepaalt het volgende : 
 
“De invulling van statutaire vacatures gebeurt bij voorrang door herplaatsing. Indien herplaatsing niet mogelijk 
is, kiest de lijnmanager de wijze van invulling, hetzij : 
 
1° via de interne arbeidsmarkt, waarbij gekozen wordt voor horizontale mobiliteit en/of bevordering. 
 
2° via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met horizontale mobiliteit en bevordering van 
geslaagden voor overgangsexamens of competentieproeven voor de graad in kwestie en externe mobiliteit, 
waarbij de beperking van de oproepen zoals vermeld in artikel VI 30quater niet geldt. 
 
3° via externe mobiliteit, in combinatie met horizontale mobiliteit en eventueel aanwerving vanuit de externe 
arbeidsmarkt. 
 
Voor een statutaire directeursfunctie via aanwerving of externe mobiliteit kan worden ingevuld, moeten de 
procedures van de interne arbeidsmarkt doorlopen worden. Dit geldt niet voor de invulling van de graad van 
wetenschappelijk directeur. 
 
Wanneer de lijnmanager zich beroept op meerdere procedures om een vacature op te vullen, worden de in 
aanmerking komende kandidaten onderworpen aan dezelfde selectie. 
De selector stelt het programma en de nadere regelen vast van de selectie.” 
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Voor de horizontale mobiliteit van een contractuele betrekking naar een voorbehouden statutaire betrekking 
geldt de voorrang voor de herplaatsingsregeling niet. 
 


1.2. Vervanging afwezigheden / contractuele wervingen 
 
Artikel I 4, § 5 2° van het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat contractuelen kunnen in dienst genomen worden 
om ambtenaren te vervangen bij afwezigheid. 
 
2. Uiteenzetting 
 
Wervingen in uitvoering van de beslissingen van DR 184 van 28/03/2022. 


 
2.1. Invulling statutaire betrekkingen 


 
Bevordering voor verhoging in graad en beleidsdomeinoverschrijdende horizontale mobiliteit 
 


- 1 betrekking van verantwoordelijke dienst HR - Directeur (A211) voor de Dienst HR bij het thema HR- 
diensten, met standplaats Aalst, vacant te verklaren via de interne arbeidsmarkt, via bevordering door 
verhoging in graad binnen niveau en beleidsdomein overschrijdende horizontale mobiliteit, met ingang 
van 1 april 2023 (bijlage 3); 


- 1 betrekking van verantwoordelijke dienst Juridische Zaken - Adviseur (A211) voor de Dienst Juridische 
Zaken bij de kern Intern Ondersteunende Diensten, met standplaats Aalst, vacant te verklaren via de 
interne arbeidsmarkt, via bevordering door verhoging in graad binnen niveau en beleidsdomein-
overschrijdende horizontale mobiliteit, met ingang van 1 mei 2022 (bijlage 15). 
 


2.2. Interne en contractuele wervingen 
 


- 1 betrekking van Specialist Gegevensbeheer – Adjunct van de directeur (A11) voor het team IRCEL, 
dienst Luchtkwaliteit bij de Kern Lucht, met standplaats Brussel, via de interne arbeidsmarkt VMM en 
indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt, met ingang van 1/01/2023 
(loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  71 K€, bijlage 2); 


- 1 betrekkingen van Medewerker Kwaliteitszorg – Adjunct van de directeur (A11) voor het team 
Kwaliteitszorg bij het Thema Integrale Kwaliteitszorg, met standplaats Aalst, via de interne arbeidsmarkt 
VMM (personeelsleden van rang A1 en niveau B kunnen kandideren voor de functie) (bijlage 4);  


- 1 betrekking van Laboratorium Technoloog – Deskundige (B11) voor het team Gaschromatografische 
Analysen, dienst Laboratorium bij de Kern Monitoring Waterkwaliteit en onderzoekscoördinatie, met 
standplaats Gent, via de externe arbeidsmarkt (tijdelijk contract tot 31/12/2022, externe financiering, 
bijlage 5). 


- 1 betrekking van Bijzonder Wateronderzoeker – Deskundige (B11) voor het team Automatisch Meetnet 
en Incidenten, dienst Digitale Monitoring en Alarmering Waterkwaliteit bij de Kern Monitoring 
Waterkwaliteit en onderzoekscoördinatie, met standplaats Hasselt, via de externe arbeidsmarkt 
(loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  51 K€, bijlage 8) 


- 1 betrekking van Gebiedsbeheerder – Medewerker (C111) voor de dienst Beheer Onbevaarbare 
Waterlopen bij de Kern Beheer en Investeringen Waterlopen, met standplaats Hasselt via de interne 
arbeidsmarkt VMM (personeelsleden van niveau C en D kunnen kandideren voor de functie) en indien 
de functie niet kan worden ingevuld,  via de externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele invulling op 
jaarbasis:  47 K€, bijlage 9); 
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- 1 betrekking van Gebiedsingenieur – Adjunct van de directeur (A11) voor de dienst Beheer 
Onbevaarbare Waterlopen bij de Kern Beheer en Investeringen Waterlopen, met standplaats Hasselt  
via de interne arbeidsmarkt VMM (personeelsleden met de graad van adjunct van de directeur en 
ingenieur kunnen kandideren voor de functie) en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de 
externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  71 K€, bijlage 10); 


- 1 betrekking van Medewerker Dienstencentrum – Adjunct van de directeur (A11) voor de dienst 
Marktgerichte Ontwikkeling bij de Kern Dienstencentrum Water, Lucht en Klimaatadaptatie,  
standplaats nog te bepalen, via de externe arbeidsmarkt; 
 


 
3. Voorstel van beslissing 
 
Wervingen in uitvoering van de beslissingen van DR 184 van 28/03/2022 
 


3.1. Invulling statutaire betrekkingen 
 


De directieraad adviseert de administrateur-generaal volgende betrekkingen vacant te verklaren: 
 


- via bevordering voor verhoging in graad en beleidsdomein overschrijdende horizontale mobiliteit 
 


o 1 betrekking van verantwoordelijke dienst HR - Directeur (A211) bij het thema HR diensten, met 
standplaats Aalst, met ingang van 1 april 2023; 


o 1 betrekking van verantwoordelijke dienst Juridische Zaken - Adviseur (A211) bij de kern Intern 
Ondersteunende Diensten, met standplaats Aalst, met ingang van 1 mei 2022. 
 


3.2. Interne en contractuele wervingen 
 
De directieraad verleent zijn goedkeuring aan de invulling van: 
 


- via de interne arbeidsmarkt VMM 
o 1 betrekking van Medewerker Kwaliteitszorg – Adjunct van de directeur (A11) bij het Thema 


Integrale Kwaliteitszorg, met standplaats Aalst; 
 


- via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe 
arbeidsmarkt: 
o 1 betrekking van Specialist Gegevensbeheer – Adjunct van de directeur (A11) bij de Kern Lucht 


met standplaats Brussel, met ingang van 1 januari 2023; 
o 1 betrekking van Gebiedsbeheerder – Medewerker (C11) bij de Kern Beheer en Investeringen 


Waterlopen, met standplaats Hasselt; 
o 1 betrekking van Gebiedsingenieur – Adjunct van de directeur (A11) bij de Kern Beheer en 


Investeringen Waterlopen, met standplaats Hasselt ; 
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- de externe arbeidsmarkt: 
 


o 1 betrekking van Laboratorium Technoloog – Deskundige (B11) bij de Kern Monitoring 
Waterkwaliteit en onderzoekscoördinatie, met standplaats Gent, voor een tijdelijk contract tot 
31/12/2022; 


o 1 betrekking van Bijzonder Wateronderzoeker – Deskundige (B11) bij de Kern Monitoring 
Waterkwaliteit en onderzoekscoördinatie, met standplaats Hasselt; 


o 1 betrekking van Medewerker Dienstencentrum – Adjunct van de directeur (A11) bij de Kern 
Dienstencentrum Water, Lucht en Klimaatadaptatie,  standplaats nog te bepalen.  
 


 
 
 
 
 
 
 
Michiel Van Peteghem 
Afdelingshoofd Lucht en HR-diensten 
 
Bijlagen: 9 (nummering bijlagen: cfr wervingsaanvragen DR 28/03/2022) 
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