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De uiterste inschrijvingsdatum is 18 september 2022. Het generieke deel vindt plaats op 28 september 2022. 

Het functiespecifieke deel vindt plaats op 11 oktober 2022. 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Als beleidsmedewerken maak je deel uit van het team luchtbeleid dat het beleid rond luchtkwaliteit vorm geeft 
en uitvoert. Luchtkwaliteit is nog steeds een belangrijk beleidsthema. Luchtverontreiniging heeft impact op onze 
gezondheid en op de natuur. Als beleidsmedewerker zoek je mee naar oplossingen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Je werkt nauw samen met stakeholders en andere beleidsdomeinen en bestuursniveau. Je gaat ook 
aan de slag met informatie en data om het luchtbeleid te onderbouwen en te evalueren. Je draagt bij tot de 
kennisopbouw rond dit thema, monitort de implementatie en stuurt bij waar nodig. 
 
We zijn op zoek naar iemand die weet te overtuigen door inhoud en sterke netwerken kan uitbouwen zowel 
Vlaams als internationaal. 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. 

 
De functie  onderschrijft de visie van VMM  als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige 
leefomgeving.   
Je wordt toegewezen aan de kern Lucht. 
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Ontwikkelen, behartigen en/of implementeren van luchtbeleid met als doel de beleidsbepalers in staat te stellen 
juiste en politiek gedragen beleidsbeslissingen te nemen en om ervoor te zorgen dat de (inter)nationale beleid- 
en besluitvorming inzake luchtkwaliteit maximaal rekening houdt met politiek gedragen standpunten en 
beleidsbeslissingen genomen door Vlaamse beleidsbepalers en vice versa. 
 
Het diverse takenpakket van het team luchtbeleid bestrijkt quasi volledig de luchtbeleidscyclus:  

• beleidsvoorbereiding en -opvolging (prognoseberekeningen, beleidsvoorbereidend onderzoek (laten) 
uitvoeren, beleidsevaluatie);  

• beleidsontwikkeling (luchtbeleidsplan opstellen, gebiedsgerichte actieplannen opstellen, uitwerken 
van maatregelen voor sectoren, stakeholderoverleg, (kabinets)vragen beantwoorden, (internationale) 
standpuntbepalingen, beleidsafstemming);  

• beleidsuitvoering (advisering, coördinatie luchtbeleidsplan en gebiedsgerichte actieplannen, uitwerken 
van (juridische) instrumenten, …)   

 

 Tot het takenpakket behoren onder andere volgende taken en verantwoordelijkheden: 
• voorbereiden, toelichten en bespreken van beleidsplannen met een visie, een plan van aanpak en 

bijbehorend instrumentarium ter verbetering van de luchtkwaliteit;  
• vanuit wetenschappelijke kennis over luchtverontreiniging en impact van maatregelen voorstellen 

formuleren voor concrete maatregelen en instrumenten om de luchtkwaliteit te verbeteren; 
• uitwerken van juridische voorstellen ter verbetering van de luchtkwaliteit; 
• het Vlaamse beleid vorm geven in lijn met het internationale beleid rond luchtverontreiniging;  
• proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie om het luchtbeleid en de 

beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en te onderbouwen;  
• beleidsmonitoring en -evaluatie uitvoeren om het beleid te kunnen bijsturen waar nodig;  
• de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop 

een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen;  
• betrokkenheid en draagvlak creëren door de juiste actoren te betrekken bij de beleidsvoorbereiding 

en -uitvoering; de medewerker is hiertoe sterk in netwerking en weet uitgesproken en onuitgesproken 
meningen goed te capteren en hiervoor oplossingen uit te werken die de belangen van de VMM en de 
stakeholders verenigt; nauw samenwerken met onze partners is hierbij van cruciaal belang; 

• verzorgen van de interne en externe communicatie over beleidsbeslissingen en de uitvoering van het 
beleid zodat duidelijkheid wordt gecreëerd bij alle betrokkenen en een vlotte doorstroom en 
uitwisseling van informatie.  

 
Concreet zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker die wordt ingezet voor onderstaande taken:  

 

• opvolging en aansturing (Europees en Vlaams) landbouwbeleid met impact op luchtkwaliteit 

• uitwerken van maatregelen en instrumenten om de impact van landbouw op luchtverontreiniging te 
verminderen  

• vorm geven, coördineren en aansturen van platformwerking landbouwsector  

• potentieel inschattingen van maatregelen (emissiereductie, kosteneffectiviteit - ex-ante en ex-post) 
uitvoeren en/of uitbesteden en opvolgen en de resultaten verwerken in concrete beleidsvoorstellen 

• maatregelen en instrumenten uitwerken en implementeren voor de transportsector, bv ondersteuning 
beleid lage emissiezones, beleidsondersteuning vergroening taxi, vergroening van de (zee)scheepvaart, 
reductiebeleid luchtvaartsector (ihb UFP), maatregelen en instrumenten off-roadsector; 
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• opzetten, coördineren en aansturen platformwerking met de belangrijkste havens 

• uitwerken van maatregelen om de emissies van houtverwarming te verminderen en hierover 
afstemmen en communiceren; samenwerking en ondersteuning steden en gemeenten in hun lokaal 
beleid rond houtverbranding 

• inhoudelijke en juridische opvolging van de rechtszaken rond het Luchtbeleidsplan (MROA Europese 
Commissie, Rechtszaak Greenpeace, activiteiten recht op lucht) 

• ontwikkelen beleid rond zorgwekkende stoffen 

• relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid: bv opvolging WGO studies en beleidsimpact hiervan in kaart 
brengen  

• beleidsopvolging en -analyses in het kader van het luchtbeleidsplan: berekening en analyses indicatoren 
en doelstellingen 2030, opvolging prognoses Vito in kader van referentietaak, analyses impact van 
beleidspakketten op luchtkwaliteit, vanuit distance to targets beleidsvoorstellen formuleren 

 
Ervaring in één van sectoren (landbouwsector, houtverbranding, transportsector) of luchtbeleid algemeen is 
een pluspunt.    

 
 
Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:   
https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker  

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

 

Resultaat Voorstel van samengevatte activiteiten 

Beleidsvoorbereiding (1) 

 

Proactief verzamelen, genereren en verwerken van 

informatie en uitbouwen, onderhouden en consulteren 

van netwerken met als doel het beleid met kennis en data 

te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke richting 

van het beleid en proactief behoeften, opportuniteiten of 

knelpunten te identificeren. 

 

• Uitwerken van specifieke beleidsmaatregelen 
gerelateerd aan het ontwikkelen van de 
gespecialiseerde kennis over één of meerdere 
sectoren 

• Beleidsinformatie verzamelen en verwerken, 
analyseren, interpreteren  

• Beleidsstudiewerk uitvoeren, uitbesteden en 
opvolgen en de resultaten verwerken in 
concrete beleidsvoorstellen 

• Pro-actief verzamelen, genereren en verwerken 
van informatie en identificeren, evalueren en 
actualiseren van de gegevens  

Beleidsontwikkeling (2) 

 

Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van 

beleidsplannen met als doel een visie, een plan van 

aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen 

en op te leveren. 

 

• Specifieke beleidsinstrumenten uitwerken of 
adviseren met het oog op meer effectiviteit en 
efficiëntie, inclusief het opstellen van offertes 
en inspelen op onderzoeksprojecten. 

• Voorbereiden, uitwerken, afstemmen en 
coördineren van Vlaamse en gebiedsgerichte 
beleid- en/of actieplannen en opmaken van 
beleidsrelevante teksten 

• Opvolgen en afstemmen van 
luchtbeleidsplannen met andere plannen 

• Bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven binnen 
en buiten het eigen beleidsdomein in lijn 
brengen met het luchtbeleid 

• Optreden als wetenschappelijk expert ivm 
luchtverontreiniging op gewestelijke, 

https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker


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

 
pagina 4 van 10       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

intergewestelijke, federale en internationale 
fora, studie- en werkgroepen 

Draagvlak en betrokkenheid (3) 

 

Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de 

organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en de 

voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen met 

als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten. 

 

• Opzetten en onderhouden van netwerken om 
informatie te verkrijgen, kennis door te geven, 
belangen te detecteren en af te wegen en 
draagvlak te creëren 

• Stakeholder en/of doelgroepenoverleg 
organiseren intern en extern, detecteren en 
afwegen van belangen, aftoetsen van 
beleidsvoorstellen, co-creatietrajecten 
opzetten, ambtelijk overleg initiëren, trekken en 
organiseren 

• Deelnemen aan commissies, werkgroepen, 
stuurgroepen, raden, … binnen en buiten de 
Vlaamse Overheid, bijwonen van internationale 
werkgroepen, verschillende actoren consulteren 

Beleidsimplementatie (4) 

 

Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en 

uitvoering van de beleidsimplementatie met als doel 

ervoor te zorgen dat de implementatie van het beleid 

efficiënt verloopt. 

• Coördineren van de uitvoering van de 
luchtbeleids- en actieplannen, monitoren, 
evalueren en erover rapporteren voor één of 
meerdere sectoren 

• Waken over de implementeerbaarheid van het 
beleid en adviesverlening op projecten met 
potentiële impact op  luchtverontreiniging 

• Bijdragen aan de implementatie van 
beleidsmaatregelen die specifiek aan het team 
zijn toegewezen (bv Green Deal 
Houtverbranding, Lage Emissiezones, advisering 
(stedenbouwkundige) vergunningen en plannen, 
aanpak emissiefraude, …) 

Opvolging en bijsturing (5) 

 

Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de 

(beleids)monitoring en –evaluatie met als doel om via 

bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren. 

• Monitoring, beleidsevaluatie en rapportering 
over de uitvoering van luchtbeleidsplannen 
en/of specifieke sectoren hierin 

• Opvolgen en uitvoeren van 
rapporteringsverplichtingen op verschillende 
niveaus (Vlaams, Europees, …) inzake beleid,  
maatregelen en prognoses 

Communicatie (6) 

 

Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de 

communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid met 

als doel het beleid bij interne en externe doelgroepen 

bekend te maken. 

 

• Verschaffen van informatie en duiding aan 
klanten en doelgroepen via teksten, 
vergaderingen, congressen, website… op een 
bevattelijke manier, afgestemd op de doelgroep 
vanuit de expertise 

• Contacten onderhouden met externe actoren 
(universiteiten, wetenschappelijke instellingen, 
onderzoeksinstellingen…) 

• Inhoudelijke bijdrages leveren aan 
opleidingsprogramma’s en communicatie-
initiatieven 

• Fungeren als aanspreekpunt voor 
luchtgerelateerde aspecten 

Kennis m.b.t. het vakgebied (7) 

 

Actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis en 

ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel via integratie 

• Lezen van vakliteratuur, bijwonen van 
studiedagen, volgen van gespecialiseerde 
opleidingen, volgen van buitenlandse trends, … 

• Deelnemen aan workshops / congressen 
(regionaal, nationaal, internationaal) met het 
oog op kennisvergaring 
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van de praktische en theoretische ontwikkelingen de 

kwaliteit van het beleid continu te verbeteren. 

• Verzorgen van kennisoverdracht binnen en 
buiten de entiteit en contacten onderhouden 
met kennisleveranciers 

• Bijscholen in technische vaardigheden (vb. 
informatica, internet, programmering,…) en 
competenties (zie competentieprofiel) 

Beleidsbeïnvloeding 

 

Inbrengen en beargumenteren van het Vlaamse (en 

Belgische) standpunt in (inter)nationale beleid- en 

besluitvormingsproces met als doel mee vorm te geven 

aan het (inter)nationaal beleid vertrekkend van de 

Vlaamse belangen. 

 

• Actief participeren in (Europese) 
beleidsinitiatieven inzake nieuwe wetgeving  

• Samenwerken met beleidsmakers op andere 
bestuursniveaus 

• Afstemmen en netwerken met andere 
beleidsdomeinen 

Mate van afstemming/netwerken 

Coördineert afstemming van het beleid over verschillende 

thema's heen met als doel synergiën te creëren en 

consistentie te bevorderen tussen de verschillende 

thema's. 

 

• Opvolgen van beleid in andere beleidsdomeinen 
om opportuniteiten voor luchtbeleid te 
detecteren en afstemming te realiseren 

• Afstemmen en netwerken in voorbereiding en 
uitvoering van beleidsplannen en specifieke 
beleidsinstrumenten 

Interpersoonlijke relaties   

Lobbyen, beïnvloeden en/of het creëren van cultuur -en 

gedragsverandering door in te spelen op emoties, gedrag, 

context en weerstand met als doel het beoogde resultaat 

te bekomen. 

 

• weerstanden anticiperen/erkennen 

• bij de gesprekspartner een open houding 
proberen te bekomen 

• opportuniteiten en alternatieven aanreiken 
vanuit expertise 

• onderhandelingstechnieken inzetten 

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. 
 

https://www.naricvlaanderen.be/nl
http://www.selor.be/
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Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be. 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Je kan je vlot inwerken in nieuw aandienende thema’s 

• Je hebt ervaring met projectwerking en/of het werken met stakeholders of doelgroepen; 

• Je bent in staat informatie te verzamelen, te verwerken en te vertalen naar toegankelijk 
materiaal; 

• Je bent in staat om deadlines te halen en om af en toe onder druk te werken; 

• Je schrijft heldere teksten en kan je ook verbaal goed uitdrukken 

• Je hebt goede analytische en synthetische vaardigheden: snel begrip van de essentie cijfers en 
teksten, goed in leggen van verbanden, handig in het weergeven van resultaten in sprekende 
overzichten en grafieken, helder weergeven van resultaten in teksten 

• Je hebt een goede kennis van luchtverontreiniging 

 Pluspunten  

• Je hebt kennis en/of ervaring met beleidsvoorbereiding, het Europese en het Vlaamse 
luchtbeleid 

• Je kent de relevante actoren en sectoren in het luchtbeleid zowel op internationaal, Europees 
als Belgisch en Vlaams niveau 

• Je hebt ervaring en/of kennis in één of meerdere van de sectoren landbouw, transport, 
houtverbranding 

• Je hebt ervaring met GIS, kan overweg met grote hoeveelheden data en/of hebt juridische 
kennis over luchtverontreiniging. 

 

 Persoonsgebonden competenties 

 

Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 Netwerken – niveau 2 

Inleving – niveau 2 Innoveren – niveau 1 

Samenwerken – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Visie – niveau 2 Milieusparend gedrag 

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

de organisatie (niveau 1) 
 

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

• 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) 
 

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

mailto:vacatures@vmm.be
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• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2) 

 
• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen 

aan toekomstige uitdagingen (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 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. 
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.  

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


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

 
pagina 8 van 10       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

 
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 Tania Van Mierlo, teamverantwoordelijke team luchtbeleid  
• De heer Michiel Van Peteghem, afdelingshoofd, kern lucht 
• Mevrouw Ann Meert, Verantwoordelijke werving en selectie, voorzitter 

 
Het interview wordt afgenomen door minstens 2 juryleden en een voorzitter. Het interview kan alléén maar 
plaatsvinden als minstens de helft van de juryleden aanwezig zijn.   
 

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, 
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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 18 september 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 Tania van Mierlo tel: 
0499 94 28 44 of via e-mail t.vanmierlo@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. Standplaats nadien is Brussel 
(dichtbij het Noordstation), Graaf de Ferrarisgebouw, 1ste verdieping.   
 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

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. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
mailto:t.vanmierlo@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be
https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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 

“voor het afdelingshoofd afwezig, het     

diensthoofd HR”  

 

 

        

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 
 


2.1. Wervingen in uitvoering van de beslissingen van DR 178 van 20/12/2022 
 


- 1 betrekking van Verantwoordelijke Team Heffingen Grootverbruikers – Adjunct van de directeur (A11) 
voor de dienst Heffingen, Kern Heffingen met standplaats Oostende, via de interne arbeidsmarkt VMM 
en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele 
invulling op jaarbasis:  70 K€, bijlage 1); 


- 1 betrekking van Adviesverlener Lucht – Adjunct van de directeur (A11) voor het team Monitoring en 
advisering industrie, dienst Luchtkwaliteit, Kern Lucht met standplaats Antwerpen, via de interne 
arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt 
(loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  70 K€, bijlage 2); 


- 2 betrekkingen van Beleidsmedewerker Lucht – Adjunct van de directeur (A11) voor het team 
Luchtbeleid, Kern Lucht, met standplaats Brussel, via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie 
niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  
140 K€, bijlage 3a en 3b); 


- 1 betrekking van Adviesverlener Water – Ingenieur (A121) voor het team Watertoets bij de Kern Beheer 
en Investeringen Waterlopen, met standplaats Brussel via de externe arbeidsmarkt (loonbudget 
contractuele invulling op jaarbasis:  83 K€, bijlage 4); 


- 1 betrekking van Werftoezichter – Deskundige (B11) voor de dienst Investeringen en Renovaties bij de 
Kern Beheer en Investeringen Waterlopen, met standplaats Brussel via de interne arbeidsmarkt VMM 
en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele 
invulling op jaarbasis:  51 K€, bijlage 5). 
 


 
3. Voorstel van beslissing 
 


3.1. Wervingen in uitvoering van de beslissingen van DR 178 van 20/12/2022 
 
De directieraad verleent zijn goedkeuring aan de invulling van: 
 


- 1 betrekking van Verantwoordelijke Team Heffingen Grootverbruikers – Adjunct van de directeur (A11) 
voor de Kern Heffingen met standplaats Oostende, via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de 
functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt; 


- 1 betrekking van Beleidsmedewerker adviesverlener Lucht – Adjunct van de directeur (A11) voor de 
Kern Lucht met standplaats Antwerpen, via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan 
worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt; 


- 2 betrekkingen van Beleidsmedewerker Lucht – Adjunct van de directeur (A11) voor de Kern Lucht, met 


standplaats Brussel, via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden ingevuld, 


via de externe arbeidsmarkt;  
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- 1 betrekking van Adviesverlener Water – Ingenieur (A121) voor de Kern Beheer en Investeringen 
Waterlopen, met standplaats Brussel via de externe arbeidsmarkt; 


- 1 betrekking van Werftoezichter – Deskundige (B11) voor de de Kern Beheer en Investeringen 
Waterlopen, met standplaats Brussel via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan 
worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt. 


 
 
 
 
 
 
 
Michiel Van Peteghem 
Afdelingshoofd Lucht en HR-diensten 
 
Bijlagen: 6 
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