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1. DE VACATURE IN HET KORT 

De medewerkers van het agentschap Wonen-Vlaanderen zetten zich elke dag in om een thuis voor 
iedereen mogelijk te maken. Het agentschap verstrekt woonpremies aan burgers (zoals de 
renovatiepremie), zet in op een betere woningkwaliteit, bereidt het woonbeleid voor de Vlaamse Regering 
voor en ondersteunt lokale besturen en andere woonactoren bij de uitvoering ervan. Vanaf 2023 fuseert 
het agentschap met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) dat de sociale woonsector 
ondersteunt bij sociale woningbouw en -renovatie.  
 
Om het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen bekend te maken en (blijvend) te profileren als het 
aanspreekpunt en het expertisecentrum voor het Vlaamse woonbeleid, zoekt Wonen-Vlaanderen een 
woordvoerder. 
 
Wat doe je?  
• Je bouwt mee aan het positieve imago en het profiel van het agentschap bij de stakeholders en bij 

het brede publiek. Je brengt de expertise over wonen en de verschillende premies, producten en 
projecten van het agentschap onder de aandacht van het brede publiek.  

• Je bent het gezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen in de media. Je vertolkt in de media het 
officiële standpunt van Wonen in Vlaanderen en geeft deskundig commentaar bij persvragen. Je bent 
dan ook zeer toegankelijk en ruim bereikbaar voor journalisten (ook buiten de kantooruren).   

• Je zet de media actief in als extern communicatiemiddel. Je tekent het persbeleid van het agentschap 
uit en zorgt voor de uitvoering ervan. Je bezorgt proactief interessant nieuws aan journalisten. Je 
bouwt hiervoor je netwerk van journalisten actief uit.  

• Je bent inhoudelijk mee met wat er reilt en zeilt in de hele woonsector en in de eigen organisatie. Je 
gaat intern op zoek naar perswaardige projecten en formuleert de strategie om deze projecten actief 
in de media te brengen. Hiervoor bouw je een intern netwerk van inhoudelijke collega-experts uit.  
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• Je bent verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en het crisiscommunicatieplan van de 
organisatie. Je detecteert tijdig gevoelige dossiers, adviseert collega’s bij de externe communicatie 
hiervan en beslist de communicatieaanpak voor de pers.  

• Je werkt samen met het team communicatie om de externe communicatiestrategie van het agentschap 
vorm te geven en uit te voeren. Je geeft, waar nodig, strategisch communicatieadvies aan het 
management en de teams van de organisatie.  

• Je vertegenwoordigt het agentschap in externe relaties met steden en gemeentes, woonorganisaties 
en andere stakeholders in heel Vlaanderen. Je ondersteunt ook de administrateur-generaal van Wonen 
in Vlaanderen in zijn externe rol. 

 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2. FUNCTIECONTEXT 

Een goede en betaalbare woning voor iedereen in Vlaanderen. Daar gaan we voor bij Wonen-Vlaanderen. 
Het agentschap Wonen-Vlaanderen vormt het fundament van het Vlaams woonbeleid. Als agentschap 
waken we over het recht op wonen door de minister te ondersteunen bij het uitdenken, opvolgen en 
evalueren van concrete instrumenten en maatregelen. Dit moet Vlaanderen in staat stellen om iedereen 
een aangepaste woning te bieden van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Zo geven we onder 
meer premies of waarborgen aan mensen die een woning huren, renoveren of kopen. 
Meer informatie over onze dienstverlening vind je ook op www.wonenvlaanderen.be. 
 
Bij ons werken ongeveer 280 medewerkers. Ze dragen allemaal hun steentje bij om het woonbeleid te 
doen slagen.  
 
Het agentschap Wonen-Vlaanderen bestaat uit een stafdienst en vier afdelingen, namelijk de afdeling 
Tegemoetkomingen, de afdeling Woningkwaliteit, de afdeling Toezicht en de afdeling Woonbeleid. Het 
agentschap heeft zowel medewerkers in dienst in Brussel als in de provinciehoofdsteden. 
 
Als woordvoerder werk je rechtstreeks voor de administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen en maak 
je deel uit van zijn team “Ondersteunend management en coördinatie proactief stakeholdersoverleg”. 
Daarnaast is er een communicatieteam waarmee je vlot samenwerkt en afspraken maakt i.f.v. 
ondersteuning. Tegelijk werk je in 2022 mee aan de fusie met de VMSW die op 1 januari 2023 van start 
gaat en kan je in die periode ook al ingezet worden voor opdrachten van de VMSW. In dat fusietraject 
zullen de ambities op het vlak van het communicatiebeleid (incl. het persbeleid) voor het eengemaakte 
agentschap nader uitgewerkt worden, waarna de opdrachten van de woordvoerder in de nieuwe 
organisatiestructuur definitief worden ingebed. 
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3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De woordvoerder is het gezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in de media. Je vertolkt in de 
media het officiële standpunt van het agentschap en je stroomlijnt de contacten met de pers. Zo bouw je 
mee aan de herkenbaarheid van Wonen-Vlaanderen en van haar dienstverlening. 
 
Je zet de media pro- en reactief in als extern communicatiemiddel en geeft deskundige commentaar aan 
journalisten als een reactie van Wonen-Vlaanderen in de media wordt gevraagd. Als woordvoerder 
bezorg je spontaan interessant nieuws aan de pers en reageer je op eventuele foutieve nieuwsberichten. 
Je bouwt op deze manier mee aan het positieve imago van Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. 
Als woordvoerder speel je een cruciale rol in de crisis- en calamiteitencommunicatie van het agentschap. 
Dit alles kun je maar realiseren als je een goede kennis opbouwt over wat er reilt en zeilt binnen Wonen-
Vlaanderen en van de thema’s op het beleidsveld Wonen. Je bent inhoudelijk mee maar bovenal weet je 
bij wie je kunt aankloppen voor informatie. Je kent de communicatie ankerpunten en de inhoudelijke 
experten. Je hebt m.a.w. een sterk intern netwerk. Je hebt ook een sterk netwerk binnen de sector en je 
bouwt een vertrouwensrelatie op. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Behoefteanalyse 

 

(Proactief) analyseren van de behoeften van de 

organisatie en klanten met als doel een correct beeld te 

krijgen van de opportuniteiten en de noden. 

- Mediabehoeften en opportuniteiten bespreken met 
het lijnmanagement en andere sleutelfiguren binnen 
het agentschap 

- Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de 
organisatie die het imago kunnen schaden en 
mediagevoelig zijn 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen binnen het 
beleidsveld Wonen om efficiënt en effectief in te 
kunnen spelen op mediavragen 

- Dagelijkse opvolging van de persresultaten en 
monitoring van de berichtgeving over het agentschap 
of relevant voor de werking van het agentschap 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen binnen het 
medialandschap 

- Uitvoeren van (probleem)analyse o.a. met het oog op 
het opzetten van een korte- en langetermijnvisie op 
het vlak van mediabeleid 

- Analyseren van ad hoc vragen en problemen 

- Relevante pers dagelijks screenen 
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- Evalueren van de dienstverlening 

 

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren 

 

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de 

dienstverlening binnen het vakgebied proactief mee 

definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de 

interne klant en de organisatie op de best mogelijke 

manier te ondersteunen. 

- Voorstellen doen en bespreken van de dienstverlening 
m.b.t. het persbeleid 

- Akkoord bereiken rond de dienstverlening m.b.t. het 
persbeleid 

- Vanuit je expertise als woordvoerder samen met het 
communicatieteam de strategie en het beleid rond 
externe communicatie vormgeven 

- Optimaliseren en verder uitbouwen van de 
crisiscommunicatie en het risicomanagement dat 
hiermee verband houdt 

- Actieplan opstellen, werkmethode definiëren 

- Definiëren van langere termijnplanning 

- Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort 

- Interne klanten ondersteunen bij het formuleren van 
persgevoelige brieven en boodschappen 

- Interne klanten ondersteunen in hun 
representatiefunctie (bv. speaking notes en speeches 
schrijven voor leidend ambtenaar en andere collega’s) 

 

Werkinstrumenten 

 

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, 

processen, methoden en technieken in nauw overleg 

met de klant met als doel door algemeen toepasbare of 

maatgerichte producten, processen en diensten de 

gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

 

- Zich profileren en positioneren als opinion leader door 
het innemen van duidelijke en actuele standpunten via 
de aangewezen communicatiekanalen (bilaterale 
perscontacten, persbericht, opiniestuk, sociale media, 
…)  

- Opmaken van een dynamisch perscommunicatieplan 
(rekening houdend met een jaaroverzicht van de 
activiteiten van het agentschap en zijn partners, met 
activiteiten van de sector, met communicatie van 
externe belanghebbende partijen, met inhoudelijke 
mijlpalen agentschap, …) 

- Werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, 
verbeteren en/of toegankelijk maken 

- Innovatieve ideeën ontwikkelen 

 

Adviesverlening 

 

Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren 

vanuit het vakgebied met als doel deskundige 

oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of 

problemen. 

 

- Antwoorden op vragen van (interne) klanten die 
persgerelateerd zijn 

- Fungeren als aanspreekpunt voor het persbeleid van het 
agentschap (ook buiten de kantooruren bereikbaar) 

- Vanuit je expertise als woordvoerder adviseren over 
toepassing en gebruik van communicatiekanalen 

- Management adviseren over thema’s die te maken 
hebben met het woordvoerderschap 

- Inspelen op specifieke vragen van het management 

- Coachen van personeelsleden op vlak van omgaan met 
de pers 
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- Vanuit je expertise als woordvoerder teams adviseren 
of ondersteunen m.b.t. hun externe communicatie en 
hun perscommunicatie  

- Ondersteunen bij het brengen van een moeilijke 
boodschap in heldere taal 

- Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen 
en adviseren waar nodig 

- Proactief knelpunten signaleren die kunnen leiden tot 
persgevoelige zaken 

 

Kwaliteitsborging 

 

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de 

voortgang of resultaten van processen en 

dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en 

efficiëntie te garanderen conform de afspraken, 

richtlijnen en regelgeving. 

 

 

- Bewaken van correcte toepassing en procedures m.b.t. 
omgaan met de pers 

- Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van 
overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren 

- Input leveren voor managementrapportering 

- Evalueren van klanttevredenheid 

- Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen 

- Voorstellen doen voor verbetering 

- Proces afstemmen met andere processen binnen de 
organisatie 

 

Communicatie en contacten 

 

Communiceren over de dienstverlening met als doel de 

(interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om 

van de dienstverlening gebruik te maken. 

- De dienstverlening proactief kenbaar maken aan de 
(interne) klant 

- Verzorgen van het imago en de public relations van het 
agentschap 

- Initiatieven ontwikkelen in overleg met het 
communicatieteam om de zichtbaarheid van het 
agentschap te vergroten 

- Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, 
vergaderingen, infosessies 

- Fungeren als aanspreekpunt voor de pers en 
persgerelateerde zaken 

- Feedback vragen aan klanten 

- Intern afstemmen over de boodschap die gegeven 
wordt als woordvoerder 

- Zorgen voor een intern draagvlak voor berichten aan de 
pers 

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring 

m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de 

dienstverlening te optimaliseren. 

 

- Netwerking met collega-woordvoerders binnen de 
Vlaamse overheid 

- Netwerking met experts binnen en buiten het 
agentschap, met partners van het agentschap 

- Netwerking met de media (o.a. contactgegevens media 
up-to-date houden en rechtstreekse contacten 
onderhouden op regelmatige basis om een vlotte 
uitwisseling van informatie te bewerkstelligen i.f.v. 
vertrouwensrelatie) 
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- Netwerking met politieke overheid, in het bijzonder met 
het bevoegde kabinet voor een goede afstemming van 
de communicatie 

- Volgen van nieuwe ontwikkelingen (bv. in het 
medialandschap) 

- Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën 
en technieken 

- Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten 
over het vakgebied 

 

 

Projectdeelname 

 

Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of 

werkgroepen met als doel bij te dragen aan de realisatie 

van de afgesproken projectdoelstellingen. 

 

Context: 

m.b.t. het eigen functionele domein. 

- Adviseren, controleren en bijsturen van projecten 

- Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor 
projecten 

- Projecten plannen, coördineren en leiden 

- Deelnemen aan cross functionele projectgroepen 

- Opstellen en bewaken van technische normen en 
standaarden 

- … 

 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je voldoet aan één onderstaande voorwaarden1: 
 

1) Je hebt een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De 
volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   
 

:Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je 
kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan in het Nederlands hebt behaald, of, als je geen diploma 
behaald hebt dat overeenstemt met het niveau van de functie (bv. omdat je in aanmerking komt op basis 
van een ervarings- of toegangsbewijs) moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een 
taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).  
  

 
1 Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren. 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/


   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 7 van 13 

2) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring2. Als relevante beroepservaring komt in 
aanmerking:  
- ervaring hebben met het vertolken van standpunten van een organisatie naar de media 
- ervaring met het gebruiken van verschillende media-actoren 
- ervaring met het opmaken en toepassen van een communicatie- en mediastrategie 
- ervaring in het omgaan met crisiscommunicatie 
- ervaring hebben in de woonsector of ervaring in overheidsverband is een extra troef 

Je dient de relevantie van de beroepservaring aan te tonen in je sollicitatie. 
 

3) Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

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

overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.   Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, 

moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Marlies Raes, marlies.raes@hudsonsolutions.com). 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

• Je hebt een relevant persnetwerk en kennis van het medialandschap. 
• Je hebt kennis van of je verwerft op korte termijn kennis over: 

o de visie, missie, waarden van Wonen-Vlaanderen en de VMSW 
o de organisatie en de ontwikkelingen binnen Wonen-Vlaanderen en de VMSW, met name ook 

de fusie tussen beide organisaties 
o de werking van het beleidsveld Wonen  
o de structuur van de Vlaamse overheid en de positie die Wonen-Vlaanderen en de VMSW 

binnen deze context opnemen  
o de organisatie van de woonsector in Vlaanderen en de complexe werkingsprocessen  

• Je bent thuis in/vertrouwd met:  
o het medialandschap  
o communicatiestrategie en moderne communicatiekanalen 
o een proactief persbeleid  
o gesprek- en interviewtechnieken, communicatietechnieken  
o public relations vaardigheden  
 

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

• Je kan je snel inwerken in inhoudelijke dossiers en weet hoe je de belangrijkste punten hiervan 
vertaalt naar een breder publiek.  

• Je bent stressbestendig en communiceert zelfs onder druk helder en empathisch over complexe en 
gevoelige materie.  

• Je kent het perslandschap en weet hoe je projecten en producten het best in de media brengt.  

• Je hebt een vlotte pen, kunt vlot werken met het Office 365-pakket en de courante sociale media. 

4.2.3 Persoonsgebonden competenties 

 
• 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 3) 

 
• 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) 
 
• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 3) 
 
• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 3) 
 
• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (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) 
 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
 

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

5 AANBOD 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• 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 hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door 
de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en 
naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook minstens één of 2 dagen 
van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.  

• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever 
betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.  

• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adviseur (rang A2, 
salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als 
zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je 
aanvangssalaris is minimaal 4.310,75 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun 
je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode. 
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum 

van de selectiebeslissing opnemen.  
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 

toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de 
horizontale mobiliteit.  

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6 SELECTIEPROCEDURE 

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 gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan de diplomavoorwaarde voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.   
 
De cv-screening vindt plaats in de eerste helft van december 2021 (datum onder voorbehoud).  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst 

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

• eerste toetsing van je motivatie, inzicht in de functie en verwachtingen 
• eerste toetsing van je technische competenties 
• relevantie van je ervaring   

 
De beoordeling gebeurt in de eerste helft van december 2021 (datum onder voorbehoud).  
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de 3 criteria én wie 
behoort tot de 7 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 7 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen. 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een assessment center worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen 
• Samenwerken 
• Analyseren 
• Oordeelsvorming 
• Visie 
• Klantgerichtheid 

 
Eén of meerdere consultants van een extern selectiekantoor nemen deze screening af.  
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Deze module is adviserend.  
 
Deze module vindt online plaats eind december 2021 of in de eerste helft van januari 2022 (datum onder 
voorbehoud). 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case 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  
• Bijkomende persoonsgebonden competenties: netwerken en communiceren 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel eind januari 2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de 
selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete 
vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening binnen de Vlaamse overheid 
afgelegd na 1 december 2014, dan kan je gebruik maken van het principe van niet nodeloos hertesten. Je 
kiest er zelf voor of je de testen en/of competentiescreening wilt hergebruiken, het is geen verplichting. 
Wens je hier gebruik van te maken, voeg dan bij je sollicitatie het rapport van de eerder afgelegde test(en) 
en/of competentiescreening toe. Let wel, het is nog altijd de selector en de lijnmanager die beslissen of dit 
toegepast kan worden in de selectieprocedure. Bij deze beslissing wordt er rekening gehouden met de 
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gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, 
… 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 7 december 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.  
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via 
michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com of telefonisch op T 09 242 54 10.  Je stuurt het ingevulde 
sollicitatieformulier dan via mail naar michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com of per post naar: Michelle 
Lemaitre, Hudson, Moutstraat 56, 9000 Gent.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend met een kopie van je diploma. 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: 
 

Tijl Tortelboom 
Senior organisatieadviseur 
tijl.tortelboom@vlaanderen.be 

 0495/13 76 32 
 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Marlies Raes 
selectieverantwoordelijke 
marlies.raes@hudsonsolutions.com 
tel 09 242 53 35 

 
 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com
mailto:michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com
mailto:tijl.tortelboom@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen half februari 2022.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com met vermelding van het vacaturenummer. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van Woordvoerder bij Wonen-Vlaanderen, die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als Woordvoerder. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze 
reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
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.  
 
 

mailto:michelle.lemaitre@hudsonsolutions.com

