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Het Agentschap Zorg en Gezondheid 
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1 DOSSIERBEHANDELAAR THUISZORG  
 

en  
 

1 DOSSIERBEHANDELAAR PLANNING EN KWALITEIT 
OUDERENZORG 

 
+ 
 

AANLEG WERFRESERVE  
DOSSIERBEHANDELAAR WOONZORG 
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Niveau: B 
Rang: B1 

Graad: Deskundige 
Met standplaats: Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel 

Vacaturenummer: req4722 
 

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

1. DE VACATURE IN HET KORT 

Ben je een administratieve duizendpoot, volg je graag dossiers op en schrikt regelgeving je niet af? Dan is 
onderstaande vacature misschien iets voor jou!  
Als dossierbehandelaar zorg je voor een correcte verwerking en afhandeling van dossiers, je ondersteunt 
de teams binnen de afdeling Woonzorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid en je draagt bovendien 
bij tot het algemeen belang van de burger. 
 
Voel je je uitgedaagd? Stel je dan zeker kandidaat en misschien word jij onze nieuwe collega. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  
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2. FUNCTIECONTEXT 

Zorg en Gezondheid 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan 
een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te 
leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond 
milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van 
kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming 
brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers. 
 
Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We  
doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met  
de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren. 
 
Lees meer op onze website: www.zorg-en-gezondheid.be  
 
Onze waarden 
We zien onszelf als 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. Onze aanpak is menselijk, gidsend en  
toekomstgericht 
 
Afdeling Woonzorg 
De vacature situeert zich binnen de afdeling Woonzorg. Deze afdeling bestaat uit 3 teams: 

o het team thuiszorg; 
o het team financiering ouderenzorg; 
o het team planning en kwaliteit ouderenzorg. 

 
 
Het team thuiszorg beheert onder andere vergunnings-, erkennings-, en subsidiedossiers van verschillende 
voorzieningen van sectoren die actief zijn in de thuiszorg. Tevens worden er nieuwe innovatieve projecten 
gesubsidieerd en geanalyseerd in functie van een eventuele vertaling in de regelgeving. Daarnaast adviseert 
het team de minister over het thuiszorg- en het mantelzorgbeleid.  
De belangrijkste verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg zijn: 

o diensten voor gezinszorg (met inbegrip van de diensten voor logistieke hulp) 
o de centra voor dagopvang 
o lokale dienstencentra 
o diensten voor oppashulp 
o diensten voor gastopvang 
o diensten voor thuisverpleging 
o diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds 
o verenigingen van mantelzorgers en gebruikers 

 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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Het team financiering ouderenzorg staat in voor de financiering van de residentiële ouderensector inclusief 
de financiering voortvloeiend uit sociale akkoorden en het dagprijzenbeleid in de residentiële ouderenzorg. 
Het team heeft ook beleidsvoorbereidende opdrachten waaronder het beheren van het 
financieringssysteem, het evalueren en bijsturen van het dagprijzenbeleid, het implementeren van een 
analytische boekhouding,… 
 
Het team planning en kwaliteit ouderenzorg is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –
uitvoering van verscheidene woonzorgvoorzieningen. De opdrachten van het team bestaan o.a. uit het 
verlenen van vergunningen en erkenningen, het opvolgen van de erkenningstoestand en de kwaliteit van 
de dienstverlening van de voorzieningen, de planning van het aanbod, het onderhouden van contacten 
met de Zorginspectie, … 
Het team is verantwoordelijk voor de volgende voorzieningen: 

o woonzorgcentra 
o assistentiewoningen 
o centra voor kortverblijf type 1 
o centra voor dagverzorging 
o centra voor herstelverblijf 
o expertisecentra voor dementie 

 
 
Momenteel zijn er twee openstaande vacatures:  

- een dossierbehandelaar bij het team thuiszorg 
- een dossierbehandelaar bij het team planning en kwaliteit ouderenzorg.  

 
Daarnaast wensen we ook een werfreserve aan te leggen aangezien er binnen de afdeling Woonzorg op 
korte termijn meerdere functies voor dossierbeheerder vacant zullen verklaard worden. Deze vacatures 
hebben een zeer vergelijkbare functie-inhoud maar verschillen omdat ze naar andere sectoren gericht zijn. 
 

3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Als dossierbehandelaar sta je voornamelijk in voor de administratieve opvolging van de dossiers van 
voorzieningen (zie eerder over welke voorzieningen dit kan gaan). Je bent verantwoordelijk voor de 
tijdige en correcte verwerking en afhandeling van de aanvragen voor vergunningen en erkenningen. Je 
staat ook in voor de opvolging en het beheer van deze dossiers van de voorzieningen. Je voert de 
regelgeving uit en streeft naar een juridische correctheid, relevantie voor de voorzieningen en inhoudelijke 
en conceptuele coherentie van de toegewezen dossiers. Je doet dit, waar nodig, in overleg met de 
sectorverantwoordelijke of andere leden van het team. Dit onderdeel van de functie heeft een zeker 
repetitief karakter. 
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Daarnaast ben je steeds bereid om, binnen de mogelijkheden van je takenpakket, andere taken binnen het 
team of de afdeling Woonzorg op te nemen. We hechten veel belang aan teamoverschrijdende 
samenwerking.  

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

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

• Binnenkomende communicatie (vragen, 

klachten,…) beantwoorden van 

voorzieningen 

• Administratieve controle uitvoeren van 

de binnenkomende dossiers 

• Vervolledigen van de dossiers: 

ontbrekende gegevens opzoeken of 

opvragen  

• Gegevens verwerken en invoeren in een 

registratiesysteem: Word, Excel of eigen 

applicaties 

• Aanmaken en beheren (actueel houden) 

van databasebestanden voor 

dossieropvolging  

• Administratief opvolgen en begeleiden 

van de specifieke dossierelementen 

doorheen de opeenvolgende 

procedurestappen 

• Binnenkomende klachten analyseren en 

waar nodig bijkomende informatie 

opvragen om de hele context in kaart te 

brengen, de geijkte procedure voor 

verdere afhandeling volgen. 

• … 

Controle van gegevens 
 
Verifiëren en controleren van documenten en 
gegevens teneinde te verzekeren dat 
vormvereisten, procedures en regelgeving correct 
toegepast worden 
 

• Binnenkomende aanvragen (erkenning, 

vergunning) en inspectieverslagen toetsen 

aan de regelgeving en opgelegde 

procedures 

• Alle relevante elementen uit het dossier, 

verslag en andere informatiebronnen 

analyseren en interpreteren 

• …. 
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Verwerken van gegevens en behandeling van 
dossiers 
 
Uitvoeren van de door de regelgeving voorziene 
stappen binnen het dossier en bewerken van 
gegevens om zo via een tijdige en correcte 
behandeling een goede dienstverlening te 
verzekeren. 
 

• Vaststellingen en bevindingen 

verwoorden in goed onderbouwde en 

objectieve adviezen 

• Uitwerken van een voorstel van beslissing  

o Opstellen van erkenningsbesluiten, 

verslagen, adviezen, dienstbrieven 

… 

o Geven van inspectieopdrachten  

o Analyseren van inspectieverslagen 

• Waar nodig in overleg gaan met de 

teamgenoten om tot een coherent voor 

stel te komen 

• Inhoudelijk opvolgen van de 

erkenningsdossiers: actualiseren van 

bestanden in functie van opvolgen 

dossiers en termijnen in verschillende 

daarvoor ontwikkelde applicaties.  

• Vragen en klachten rond het dossier 

behandelen 

• … 

Informatie-uitwisseling 
 
Informatie uitwisselen en diverse vragen 
beantwoorden teneinde klanten en andere 
betrokkenen correct te informeren. 
 
 

• Communiceren met betrokkenen over een 

dossier/klacht en zorgen voor een 

optimale informatie-uitwisseling  

• Zoeken naar correcte en klantgerichte 

oplossingen voor problemen bij dossiers, 

voorzieningen en klanten 

• Bespreken van complexe dossiers met 

collega’s 

• De beslissing aan de betrokkene toelichten  

• Klanten adviseren over de te volgen 

procedure 

• Informatie uitwisselen over het dossier 

• Telefonisch en via e-mail klantgericht 

beantwoorden van vragen over het 

verloop en de behandeling van dossiers 

• De klanten inlichten over wijzigingen in 

de regelgeving of procedures 

• … 

Werkrelaties 
 
Werkrelaties onderhouden met betrekking tot 
dossiers en gegevens teneinde door een goede 

• Deelnemen aan werkvergaderingen met 

de sectorverantwoordelijke  

• Deelnemen aan overlegmomenten in 

functie van een uniforme werkwijze  
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samenwerking een efficiënt verloop van het 
proces te garanderen. 

 

• Relevante informatie delen met collega’s 

• Uitwisselen van kennis, ervaring en 

knelpunten 

• …  

Optimalisatie van de werking 
 
Opvolgen van interne en externe processen en 
voorstellen formuleren en implementeren ter 
optimalisatie van de werking van de organisatie. 
 

• Voorstellen formuleren voor de 

optimalisatie van het vergunnings- en 

erkenningsproces  

• Voorstellen formuleren in functie van een 

klantgerichtere dienstverlening 

• … 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde: 
 

• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B 
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 het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving 
aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).  
 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijfdatum 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. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (queenie.bogaert@hudsonsolutions.com, 0497 58 64 10). 
 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/
mailto:queenie.bogaert@hudsonsolutions.com
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4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Je hebt kennis van de Vlaamse overheid (structuur en bevoegdheden) of bent bereid deze te 
verwerven. 

• Je hebt kennis over de organisatie en de wetgeving op de woonzorgvoorzieningen of je bent bereid 
deze aan te leren.  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling. 
• Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden, je gaat planmatig te werk en leeft 

deadlines na. Je bent punctueel. 
• Je kan vlot werken met IT-applicaties (grondige kennis van Word, Excel, Outlook), mail en internet. 
 
Toon je kennis ook voldoende aan in je CV en sollicitatieformulier. 
 

 Pluspunten  

Onderstaande bijkomende elementen worden beschouwd als een pluspunt, maar zijn geen must: 
 
• Ervaring in de sector. 

• Ervaring met het interpreteren en toepassen van regelgeving. 
• Ervaring/affiniteit met dossier- en gegevensbeheer in het algemeen en dossierverwerking in het 

bijzonder. 
• Ervaring met verschillende webapplicaties en IT-toepassingen (vb SharePoint). 
• Ervaring met klachtenbehandeling 

 
Toon je affiniteit en ervaring ook voldoende aan in je CV en sollicitatieformulier. 

 

 Persoonsgebonden competenties 

 
• 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 1) 

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

als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
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• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) 

 
• Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 

acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(niveau 2) 
 
• Flexibiliteit: Je werkwijze of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of 

ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen 
(niveau 1) 

 
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;  
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. 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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• 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. 

• 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.  

• Telewerk is mogelijk na een inwerkperiode.  
• 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 hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de 

werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    
• 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 deskundige (rang B1, 

salarisschaal B111 (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 2.468,36 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. 

• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige.   

• 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 

  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6. SELECTIEPROCEDURE 

De maatregelen rond COVID-19 zijn onvoorspelbaar. Daarom kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of 
de aard van de selectie onverwacht zullen moeten aanpassen. Indien dat het geval is, brengen we je tijdig 
op de hoogte. 
 

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 (en een kopie van je diploma)  gaan we na 
of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 14/12/2021.  
 

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 en verwachtingen 
• eerste toetsing van je beeld van de functie 
• eerste toetsing van je ervaring en/of technische competenties 

 
De beoordeling gebeurt in de week van 14/12/2021. 
 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 20 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid 
van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 20 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 
kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 
uitgenodigd worden om deel te nemen. 
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6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een psychotechnische screening worden volgende competenties bevraagd: 
 

• verantwoordelijkheid nemen 
• inleving 
• samenwerken 
• analyseren 
• klantgerichtheid 
• plannen en organiseren 
• zorgvuldigheid 
• flexibiliteit 

 
Een selectieverantwoordelijke van een extern selectiekantoor neemt deze screening af.  
 
Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een positieve of negatieve beoordeling bij het geheel 
van de beoordeelde competenties. Enkel wie een positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende 
module. 
 
Deze module vindt plaats via Microsoft Teams in de week van 27/12/2021 (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  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
• De persoonsgebonden competentie: Flexibiliteit  

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel of via Microsoft Teams op 20 januari, 26 januari 
en/of 27 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. 
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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.  
 
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 
gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, 
… 

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 14 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 werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier: 

- via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be  
- per post naar: Hudson t.a.v. Charlotte Reyniers, Moutstraat 56, 9000 Gent. 
- Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.   

 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel 
als bewijs. 
 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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8. VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Veerle Van der Linden 
Teamverantwoordelijke team planning en kwaliteit ouderenzorg 
veerle.vanderlinden.zg@vlaanderen.be 
02 553 34 43 
 
Of 
 
Ellen De Smet 
Teamverantwoordelijke team thuiszorg 
ellen.desmet@vlaanderen.be   
02 553 32 42 
 

  
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Queenie Bogaert 
Consultant Hudson 
queenie.bogaert@hudsonsolutions.com  
0497 58 64 10 

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

9. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind januari.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
charlotte.reyniers@hudsonsolutions.com met vermelding van het vacaturenummer. 
 

mailto:veerle.vanderlinden.zg@vlaanderen.be
mailto:ellen.desmet@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van Dossierbehandelaar bij Zorg en Gezondheid, die bestaat uit de lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 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 Dossierbehandelaar. 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.  
 
 
Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van 
bepaalde duur voor de functie van dossierbehandelaar bij Zorg en Gezondheid. Wie in dienst komt met 
een contract van bepaalde duur, blijft evenwel opgenomen in de werfreserve. 
 
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.  
 


