
Functiebeschrijving en selectiereglement
Horizontale mobiliteit en bevordering

VDAB zoekt 2 Hoofddeskundigen Team Ondersteunende Maatregelen
(B2-statutair) (enkel voor personeelsleden VDAB)

Statutair
Niveau: B
Rang: B2

Graad: Hoofddeskundige
Met standplaats: Brussel - Hybride werken

Vacaturenummer: req 9782
Leidinggevende: Yannic Cannaerts

1. DE VACATURE IN HET KORT

Als Hoofddeskundige van het Team Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen zorg je er o.a. voor
dat de deskundigen / evaluatoren hun taken inhoudelijk correct kunnen doen (zorgen voor opleiding,
draaiboeken/kennisportaal/afsprakenkader, ...).
Je vormt de brug tussen dienstverlening en ontwikkeling, tussen VDAB en DWSE en andere
instellingen. Je bent een kei in monitoren, het deelnemen aan kerngroepen schrikt jou niet af en van
overlegmomenten krijg je energie.

2. FUNCTIECONTEXT

De hoofddeskundige heeft een uitgebouwde kennis in de BTOM materie , CMW en IMW. Op basis van
die expertise bewaakt de hoofddeskundige de uniformiteit en kwaliteit van de genomen beslissingen
ten aanzien van het wetgevend kader en de procedures. De hoofddeskundige organiseert hiervoor
casusbesprekingen, intervisie en coacht de deskundigen in het nemen van kwalitatieve beslissingen.
De hoofddeskundige stemt in onduidelijke cases af met de experten en jurist ter zake en bewaakt de
uniformiteit bij het nemen van beslissingen in dossiers waar het wetgevend kader onvoldoende
duidelijk is. De hoofddeskundige staat in voor de opleiding van de deskundigen.
Context: conform met de procedures, wetgeving, regelgeving, normen, budgettaire beperkingen e.d.
en binnen de doelstellingen van het beleid.
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Je werkt nauw samen met de teamleider(s), collega’s team TOM en manager IDV centrale dienst.

Het team van deskundigen / evaluatoren bestaat uit 24 personen, die over heel Vlaanderen verspreid
werken.

3. TAKENPAKKET

3.1. DOEL VAN DE FUNCTIE

De hoofddeskundige is de inhoudelijke expert omtrent aanvragen i.v.m. gebruikte BTOM’s, evaluatie

subsidies, doorstroommogelijkheden inschatten. Als hoofddeskundige zorg je ervoor dat de

deskundigen / evaluatoren alles voorhanden hebben om hun werk kwalitatief en uniform te kunnen

doen. Je rapporteert hierover aan je teamleider zodat die de nodige stappen kan zetten.

RESULTAATGEBIEDEN

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

1. Resultaatgebieden

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Analyse

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens
teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen
formuleren.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- op basis van casusbesprekingen cases analyseren

waar een beslissing voor de deskundigen minder
eenduidig is;

- deze cases toetsen binnen het vastgelegd
afsprakenkader en aan de regelementering,
procedures en vastgelegde beleidsopties;

- indien case onvoldoende duidelijk is en zich in een
grijze zone van het wetgevend kader situeert, de
relevante elementen uit het dossier halen en pro’s en
contra’s oplijsten i.f.v. aftoetsing met stuurgroep;

- in het kader van de HOC cases opnemen in
afstemming met de betrokken deskundige.

(Voorstel van) beslissing

(Voorstel van) beslissing formuleren teneinde de bevoegde
instantie (evt.de functiehouder zelf) toe te laten tijdig een
correcte uitspraak te doen over het dossier.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- voorbereiden van beslissingen binnen de grijze zone

van het wetgevend kader om af te stemmen met de
stuurgroep waar teamleider, experten en een jurist
ter zake vertegenwoordigd zijn;

- op basis van de input van de stuurgroep een voorstel
tot beslissing formuleren of beslissing nemen:

- in verband met de aanpassing van de
arbeidsomgeving of de goedkeuring van
aangevraagd werkgereedschap
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- in verband met een afwijking op de Vlaamse
Ondersteuningspremie

- in verband met doorstroom LDE en CMW en
evaluaties WOP

- in verband met de toekomstige evaluatieve
processen binnen IMW

- beslissing communiceren naar de betrokken
deskundigen en of op de teamvergadering
deskundigen;

- documenteren van de genomen beslissing in het
logboek.

Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie
uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige
afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context: Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten,
procedures en veiligheidsvoorschriften.

Een hoofddeskundige heeft diverse taken uit te voeren om zo
de dienstverlening van de deskundigen
tewerkstellingsondersteunende maatregelen te ondersteunen,
op te leiden, inhoudelijk op te volgen en te coachen :

- methodieken uitwerken, vastleggen en uitschrijven.
Bvb gespreksleidraad, methodiek evaluaties,...;

- bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van dossiers
en naleven van gemaakte afspraken (zie denkkaders
& onderrichtingen). Bvb kwalitatief ICF schrijven,
handleidingen schrijven en up to date houden;

- expertise opbouwen gebruik BTOM, evaluaties IMW
en CMW;

- inwerken en ondersteunen van nieuwe deskundige of
van een deskundige die een nieuwe taak opneemt;

- opgebouwde expertise delen en borgen;
- voorzitten, faciliteren of actief deelnemen aan

verschillende vergaderingen, zowel intern als extern.
Bvb: overleg met VAPH, DWSE, casusbespreking,
intervisie,...;
IMW: uitwerken methodiek evaluaties,
implementatie op de werkvloer (handleiding en
denkkader) ,inwerking evaluatoren ( opleiden,
coachen en opvolgen) en trekken stuurgroep IMW.

Rapporteren

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met
als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen
het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien
nodig bij te sturen.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- opvolgen van de evolutie van de

monitoringsgegevens in Microstrategy. Deze
interpreteren en bespreken op maandelijks
hoofddeskundigen en hoofdmedewerkers overleg,
waarbij de 3 teamleiders team TOM ook aanwezig
zijn;

- samen met de hoofd medewerkers opvolgen van de
monitoringsgegevens in Microstrategy. Rapporteren
aan teamleider of anderen;

- om het kwartaal deze gegevens toelichten op
teamvergadering

- input geven voor de capaciteitsberekening ikv PEP;
- feedback geven aan teamleider over de uitvoering

van de verschillende taken.
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Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige
materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van
gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en
bruikbare materialen en/of gegevens.

De hoofddeskundige werkt mee aan en volgt op :
- de uitbouw van een logboek voor beslissingen in

cases waar het wetgevend kader onvoldoende helder
is;

- website VDAB gebruik en evalueren BTOM/CMW en
IMW;

- ontwikkelen van cursusmateriaal en opleiding i.f.v.
(nieuwe) deskundigen o.b.v. de noden;

- IT-ontwikkelingen (optimalisatie IT processen);
- kwaliteitsbewaking en bredere toepassing;
- methodieken uitwerken, vastleggen,  uitschrijven,

opvolgen, evalueren en bijsturen. Bvb
gespreksleidraad, methodiek evaluaties,...;

- methodiekontwikkeling RI voor IMW en verfijning van
instrument.

Hieraan zijn telkens 2 aspecten aan verbonden :
- inhoudelijk aspect;
- vormgeving, lay-out, gebruiksvriendelijkheid van

instrumenten methodieken.

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures
met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant
inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context: Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie. Binnen
duidelijk afgebakende bevoegdheden.

In het kader van het informeren van interne en externe
belanghebbenden neemt de hoofddeskundige volgende taken
op:

- mee uitwerken van intranet als informatiekanaal van
team TOM;

- toelichting geven, zowel intern (bvb HOC) als extern
(bvb federgon, koepels collectief
maatwerk,...):;aanspreekpersoon bij complexe vragen
(inhoudelijk, technisch,...);

- in samenspraak met de webdiensten de
VDAB-website optimaliseren in het kader van
TOM-materie.

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en
werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe
evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten
voortdurend te verbeteren.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- De nodige kennis en informatie vergaren door studie

en onderzoek
- Deelnemen aan werkgroepen en interne

overlegmomenten;
- Deelnemen aan diverse vormingsinitiatieven,

aanleggen en bijhouden van documentatie;
- Vakkennis ontwikkelen en actualiseren;
- Trends en evoluties volgen: moet de markt goed

kennen, moeten weten wat gebruikelijke
aanpassingen zijn; moeten verschil kennen tussen
wat redelijke aanpassingen zijn en die door de
werkgever moeten voorzien worden waarvoor VDAB
tussenkomt;

- Vanuit ervaring een bijdrage leveren tot aanpassing
en optimalisering van de wetgeving, richtlijnen en
procedures;

- Deelnemen aan projecten.
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Optimalisatie van de werking/beleid

Vanuit de eigen specialisatie en ervaring adviseren over of
input geven voor het (verder) uitbouwen en/of optimaliseren
van de dienstverlening of het beleid met als doel de
dienstverlening af te stemmen op het beleid van de entiteit.

Vanuit de expertise van de operationele dienstverlening
bijdragen aan een verdere optimalisatie omtrent de
dienstverlening en het wetgevend kader rond het gebruik
BTOM en de evaluaties binnen IMW/CMW door:

- vanuit dienstverlening detecteren en documenteren
van onduidelijkheden in het wetgevend kader;

- input leveren leveren aan ODVL in functie van de
optimalisatie van de bestaande processen rond
gebruik en evaluatie BTOM/CMW/IMW;

- input leveren leveren aan ODVL in functie van
aanpassingen aan het wetgevend kader van de
tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Kwaliteitsborging

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang
of resultaten van processen en dienstverlening

De hoofddeskundige bewaakt het proces van gebruik en
evaluatie BTOM/CMW/IMW door:

- het organiseren van Vlaamsbrede case besprekingen;
- het organiseren van Vlaamsbrede intervisie;
- bereikbaar te zijn voor deskundigen i.f.v. hun

dossierbehandeling;
- opleiden van (nieuwe) deskundigen.

Projectdeelname
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of werkgroepen.

Context: m.b.t. het eigen functionele domein

Deelname aan (deel)projecten of werkgroepen in functie van
ontwikkelingen ten behoeve van het kader en de processen
BTOM/CWM/IWM.

4. PROFIEL
4.1. Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan de voorwaarden voor bevordering ofwel aan

de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

▪ Voorwaarden voor bevordering binnen niveau (zie bijlage 4 van het VPS - art VI 39)

- Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de

graad van Deskundige (niveau B1) of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in

proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd  voor een objectief wervingssysteem met

algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van1

Deskundige (niveau B1)

- Je beschikt op datum van 28/04/2023 over minstens 6 jaar relevante beroepservaring

met betrekking tot arbeidsbemiddeling of 6  jaar schaalanciënniteit in één of meer

salarisschalen van de toegang gevende graad

- Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de
VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014
en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele
personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele
selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de
VDAB of Jobpunt Vlaanderen (VPS art. III 31). 
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▪ voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature in de

eigen entiteit.

4.2. Competenties

4.2.1. Technische competenties

De hoofddeskundige heeft een grondige, theoretische kennis van verschillende processen,
regelgeving, normen en systemen en kan deze toepassen, interpreteren en integreren.
De hoofddeskundige heeft een dieptekennis van minstens één expertisegebied of goede kennis van
verschillende expertisegebieden (gebruik BTOM, evaluaties CMW, evaluaties IMW).
Expertisegebieden kunnen technisch, gespecialiseerd of wetenschappelijk zijn. De hoofddeskundige
moet deskundigen opleiden en  coachen. De hoofddeskundige zal zorgen voor ontwikkeling, coaching
en zal gericht advies geven aan deskundigen.

4.2.2. Pluspunten/bijkomende voorwaarden en verwachtingen

● Je werkt bij voorkeur voltijds of minstens aan 80% (noodzakelijk i.f.v. de workload)
● Heb je reeds werkervaring als deskundige dan is dat een grote troef voor de functie van

hoofddeskundige of je hebt een goede kennis van gebruik BTOM’s en evaluaties VOP of WOP
pakketten. Ervaring met inhoudelijke coaching is een pluspunt.

4.2.3. Persoonsgebonden competenties

- Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en

normen van de organisatie.

- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project,

ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.

- Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk

kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt.

- Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek

naar aanvullende relevante informatie.

- Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van

een afweging van relevante criteria.

- Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende

belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren.

- Zorgvuldigheid : Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende
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website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3. 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.

Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je voldoen aan de

volgende voorwaarden:

▪ Je voldoet aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde.
▪ Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.
▪ Je bent ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd.
▪ je bevindt je in dienstactiviteit.
▪ Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten +

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

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 wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Hoofddeskundige  (rang B2) met de

bijbehorende salarisschaal B211.

● De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de

selectiebeslissing.

● Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De

proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere

rang bent tewerkgesteld.

● Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.

VI 36).

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

6. SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV SCREENING

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de
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formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. De deelnemingsvoorwaarden zijn terug te vinden onder
punt 4.1. Enkel kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg
van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats binnen de 14 dagen na afsluiting van de publicatie.

6.2. VOORSELECTIE

Indien er 7 kandidaten of meer zijn, kan er beslist worden om een voorselectie uit te voeren. Ook de
kandidaten die generiek vrijgesteld zijn, dienen deel te nemen aan de voorselectie. Deze voorselectie
bestaat uit de resultaten van de sollicitatie flow/vragenlijst en het experten portfolio waarbij  een
rangschikking wordt bepaald op basis van de resultaten die gehaald moeten worden binnen de
functie. Enkel de 6 best scorende kandidaten na deze proef gaan door naar de volgende selectiefase.

6.3. PSYCHOTECHNISCHE SCREENING

De psychotechnische screening  wordt door Ascento gedaan na het jurygesprek en gebeurt op basis
van de gevraagde competenties aan de hand van o.a. een rollenspel.

Het resultaat is adviserend aan de jury.

6.4. FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING

Op basis van een jurygesprek aangevuld met één of meerdere cases en het experten portfolio
beoordeelt de jury volgende criteria:

● Je motivatie
● Je visie op en inzicht in de functie
● Je technische competenties
● max 2 bijkomende persoonsgebonden competenties
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een jury. Deze jury bestaat minstens uit een leidinggevende en
een HR-afgevaardigde en eventueel aangevuld met één of meerdere experten in het vakgebied en
bestaat tenminste uit drie personen. De HR-afgevaardigde is de voorzitter van de jury.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiegesprekken gaan online door op vrijdag 28/4/2023 in de namiddag (o.v.).

6.5. EINDDELIBERATIE

De jury beslist op basis van het verkregen totaalbeeld per kandidaat over geschikt/niet geschikt voor

de functie.
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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.

6.6. NIET NODELOOS HERTESTEN

Heb je reeds in de voorbije 7 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 beslissen of dit toegepast kan worden in deze 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 KAN JE SOLLICITEREN

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 09/04/2023 met het online
sollicitatieformulier via het intern loopbaancentrum (Vlimpers). Vergeet hierbij niet je experten
portfolio op te laden.

Klik hier voor een stap-voor-stap handleiding om je te begeleiden bij je online sollicitatie.

Wie als contractueel personeelslid solliciteert dient zelf aan te tonen geslaagd te zijn voor een
objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking bij de Vlaamse overheid.  Bezorg ons in dit
geval bij inschrijving ook volgende documenten:

● de functiebeschrijving/het selectiereglement van de oorspronkelijke selectie
● de motivering/verslaggeving betreffende je geschiktheid in de betreffende procedure

8. VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Yannic Cannaerts, Teamleider Intensieve Dienstverlening
yannic.cannaerts@vdab.be
M 0476 86 20 63

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je
contact opnemen met:
Natacha Van Gils, HR-consulent Centrale Diensten
natacha.vangils@vdab.be
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Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op
www.werkenvoorvlaanderen.be

9. FEEDBACK

Na elke eliminerende selectie stap wordt de kandidaat uiterlijk binnen de 2 weken verwittigd.
De HR-dienst stelt de kandidaten schriftelijk in kennis van het eindoordeel.
De HR-dienst doet de kandidaten binnen de maand na het ontvangen van hun resultaten een voorstel
tot feedbackgesprek.

De kandidaten die een screening aflegden, kunnen voor feedback over dit gedeelte terecht bij de
dienst gespecialiseerde screening na afronding van de selectie.

10. RESERVE EN GELDIGHEID

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 6 maanden en gaat in vanaf de datum van het

proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om

in dienst te komen als Hoofddeskundige Team Ondersteunende Maatregelen. Desgewenst kan de

lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
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Functiebeschrijving:

Hoofddeskundige Tewerkstellingsondersteunende
maatregelen

Voor akkoord

Naam leidinggevende Datum + handtekening

Naam functiehouder Datum + Handtekening
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1. Context van de functie

1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle
belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

1.2. Positionering
Aan welke functie
rapporteert de
functiehouder?

Aan de teamleider team TOM deskundigen

Welke functies rapporteren
aan de functiehouder?

1.3. Kwantitatieve gegevens

Aantal medewerkers waaraan
wordt leiding gegeven (met
vermelding van type
medewerker):
Budgetten (met vermelding
van het type impact dat de
functiehouder heeft):
Bijkomende kwantitatieve
gegevens:

2. Doel van de functie

De hoofddeskundige is de inhoudelijke expert omtrent aanvragen i.v.m. gebruikt BTOM’s, evaluatie subsidies, doorstroommogelijkheden
inschatten.. De hoofddeskundige heeft een uitgebouwde kennis in de BTOM materie , CMW en IMW. Op basis van die expertise bewaakt de
hoofddeskundige de uniformiteit en kwaliteit van de genomen beslissingen ten aanzien van het wetgevend kader en de procedures. De
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hoofddeskundige organiseert hiervoor casusbesprekingen, intervisie en coacht de deskundigen in het nemen van beslissingen. De
hoofddeskundige stemt in onduidelijke cases af met de experten en jurist ter zake en bewaakt de uniformiteit bij het nemen van beslissingen
in dossiers waar het wetgevend kader onvoldoende duidelijk is. De hoofddeskundige staat in voor de opleiding van de deskundigen.

Context: conform met de procedures, wetgeving, regelgeving, normen, budgettaire beperkingen e.d. en binnen de doelstellingen van het beleid.

3. Resultaatgebieden

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Analyse

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens
teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen
formuleren.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- op basis van casusbesprekingen cases analyseren waar een beslissing voor de

deskundigen minder eenduidig is;
- deze cases toetsen binnen het vastgelegd afsprakenkader en aan de regelementering,

procedures en vastgelegde beleidsopties;
- indien case onvoldoende duidelijk is en zich in een grijze zone van het wetgevend kader

situeert, de relevante elementen uit het dossier halen en pro’s en contra’s oplijsten i.f.v.
aftoetsing met stuurgroep;

- in het kader van de HOC cases opnemen in afstemming met de betrokken deskundige.
(Voorstel van) beslissing

(Voorstel van) beslissing formuleren teneinde de bevoegde
instantie (evt.de functiehouder zelf) toe te laten tijdig een
correcte uitspraak te doen over het dossier.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- voorbereiden van beslissingen binnen de grijze zone van het wetgevend kader om af te

stemmen met de stuurgroep waar teamleider, experten en een jurist ter zake
vertegenwoordigd zijn;

- op basis van de input van de stuurgroep een voorstel tot beslissing formuleren of
beslissing nemen:

- in verband met de aanpassing van de arbeidsomgeving of de goedkeuring van
aangevraagd werkgereedschap

- in verband met een afwijking op de Vlaamse Ondersteuningspremie
- in verband met doorstroom LDE en CMW en evaluaties WOP
- in verband met de toekomstige evaluatieve processen binnen IMW

- beslissing communiceren naar de betrokken deskundigen en of op de teamvergadering
deskundigen;

- documenteren van de genomen beslissing in het logboek.
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Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie
uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige
afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context: Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten,
procedures en veiligheidsvoorschriften.

Een hoofddeskundige heeft diverse taken uit te voeren om zo de dienstverlening van de
deskundigen tewerkstellingsondersteunende maatregelen te ondersteunen, op te leiden,
inhoudelijk op te volgen en te coachen :

- methodieken uitwerken, vastleggen en uitschrijven. Bvb gespreksleidraad, methodiek
evaluaties,...;

- bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van dossiers en naleven van gemaakte afspraken
(zie denkkaders & onderrichtingen). Bvb kwalitatief ICF schrijven, handleidingen
schrijven en up to date houden;

- expertise opbouwen gebruik BTOM, evaluaties IMW en CMW;
- inwerken en ondersteunen van nieuwe deskundige of van een deskundige die een

nieuwe taak opneemt;
- opgebouwde expertise delen en borgen;
- voorzitten, faciliteren of actief deelnemen aan verschillende vergaderingen, zowel

intern als extern. Bvb: overleg met VAPH, DWSE, casusbespreking, intervisie,...;
IMW: uitwerken methodiek evaluaties, implementatie op de werkvloer (handleiding en
denkkader) ,inwerking evaluatoren ( opleiden, coachen en opvolgen) en trekken
stuurgroep IMW.

Rapporteren

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met
als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen
het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien
nodig bij te sturen.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- opvolgen van de evolutie van de monitoringsgegevens in Microstrategy. Deze

interpreteren en bespreken op maandelijks hoofddeskundigen en hoofdmedewerkers
overleg, waarbij de 3 teamleiders team TOM ook aanwezig zijn;

- samen met de hoofd medewerkers opvolgen van de monitoringsgegevens in
Microstrategy. Rapporteren aan teamleider of anderen;

- om het kwartaal deze gegevens toelichten op teamvergadering
- input geven voor de capaciteitsberekening ikv PEP;
- feedback geven aan teamleider over de uitvoering van de verschillende taken.

Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige
materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van

De hoofddeskundige werkt mee aan en volgt op :
- de uitbouw van een logboek voor beslissingen in cases waar het wetgevend kader

onvoldoende helder is;
- website VDAB gebruik en evalueren BTOM/CMW en IMW;
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gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en
bruikbare materialen en/of gegevens.

- ontwikkelen van cursusmateriaal en opleiding i.f.v. (nieuwe) deskundigen o.b.v. de
noden;

- IT-ontwikkelingen (optimalisatie IT processen);
- kwaliteitsbewaking en bredere toepassing;
- methodieken uitwerken, vastleggen,  uitschrijven, opvolgen, evalueren en bijsturen. Bvb

gespreksleidraad, methodiek evaluaties,...;
- methodiekontwikkeling RI voor IMW en verfijning van instrument.

Hieraan zijn telkens 2 aspecten aan verbonden :
- inhoudelijk aspect;
- vormgeving, lay-out, gebruiksvriendelijkheid van instrumenten methodieken.

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures
met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant
inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context: Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie. Binnen
duidelijk afgebakende bevoegdheden.

In het kader van het informeren van interne en externe belanghebbenden neemt de
hoofddeskundige volgende taken op:

- mee uitwerken van intranet als informatiekanaal van team TOM;
- toelichting geven, zowel intern (bvb HOC) als extern (bvb federgon, koepels collectief

maatwerk,...):;aanspreekpersoon bij complexe vragen (inhoudelijk, technisch,...);
- in samenspraak met de webdiensten de VDAB-website optimaliseren in het kader van

TOM-materie.

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en
werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe
evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten
voortdurend te verbeteren.

De hoofddeskundige heeft als opdracht :
- De nodige kennis en informatie vergaren door studie en onderzoek
- Deelnemen aan werkgroepen en interne overlegmomenten;
- Deelnemen aan diverse vormingsinitiatieven, aanleggen en bijhouden van

documentatie;
- Vakkennis ontwikkelen en actualiseren;
- Trends en evoluties volgen: moet de markt goed kennen, moeten weten wat

gebruikelijke aanpassingen zijn; moeten verschil kennen tussen wat redelijke
aanpassingen zijn en die door de werkgever moeten voorzien worden waarvoor VDAB
tussenkomt;

- Vanuit ervaring een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van de wetgeving,
richtlijnen en procedures;

- Deelnemen aan projecten.
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Optimalisatie van de werking/beleid

Vanuit de eigen specialisatie en ervaring adviseren over of
input geven voor het (verder) uitbouwen en/of optimaliseren
van de dienstverlening of het beleid met als doel de
dienstverlening af te stemmen op het beleid van de entiteit.

Vanuit de expertise van de operationele dienstverlening bijdragen aan een verdere optimalisatie
omtrent de dienstverlening en het wetgevend kader rond het gebruik BTOM en de evaluaties
binnen IMW/CMW door:

- vanuit dienstverlening detecteren en documenteren van onduidelijkheden in het
wetgevend kader;

- input leveren leveren aan ODVL in functie van de optimalisatie van de bestaande
processen rond gebruik en evaluatie BTOM/CMW/IMW;

- input leveren leveren aan ODVL in functie van aanpassingen aan het wetgevend kader
van de tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Kwaliteitsborging

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang
of resultaten van processen en dienstverlening

De hoofddeskundige bewaakt het proces van gebruik en evaluatie BTOM/CMW/IMW door:
- het organiseren van Vlaamsbrede casebesprekingen;
- het organiseren van Vlaamsbrede intervisie;
- bereikbaar te zijn voor deskundigen i.f.v. hun dossierbehandeling;
- opleiden van (nieuwe) deskundigen.

Projectdeelname
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of werkgroepen.

Context: m.b.t. het eigen functionele domein

Deelname aan (deel)projecten of werkgroepen in functie van ontwikkelingen te behoeve van het
kader en de processen BTOM/CWM/IWM.

4. Competentieprofiel (link competentieboek voor indicatoren)

4.1. Gedragscompetenties

Verantwoordelijkheid nemen Niveau 2 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk

Samenwerken Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen

Analyseren Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken

Klantgerichtheid Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders

16



Zorgvuldigheid Niveau 2 – Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren

Oordeelsvorming Niveau 2 – Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan

Coachen Niveau 2 - Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag

4.2. Vaktechnische competenties

De hoofddeskundige heeft een grondige, theoretische kennis vereist is van verschillende processen, regelgeving, normen en systemen en deze kunnen toepassen,
interpreteren en integreren.Dieptekennis van minstens één expertisegebied of goede kennis van verschillende expertisegebieden (gebruik BTOM, evaluaties CMW,
evaluaties IMW). Expertisegebieden kunnen technisch, gespecialiseerd of wetenschappelijk zijn. De hoofddeskundige moeten deskundigen opleiden en  coachen.
De hoofddeskundige ontwikkelen, coachen en geven gericht advies aan deskundigen.

5. Andere functierelevante informatie

Ervaring: werkervaring als deskundige is een grote troef voor de functie van hoofddeskundige of een goede kennis van gebruik BTOM’s en evaluaties VOP of WOP
pakketten. We zien dit als een doorgroeifunctie.

17


