
  functiebeschrijving en selectiereglement 
 

  www.werkenvoorvlaanderen.be 

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

 
Zorg en Gezondheid 

 
zoekt 7  

verpleegkundigen  
team infectieziektebestrijding en vaccinatie 

 
Statutair 
Niveau: B 
Rang: B1 

Graad: Deskundige 
Met standplaats: één van de VAC’s in Vlaanderen 

Vacaturenummer: 8653 
 

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

 

1 De vacature in het kort ................................................................................................................................................ 2 
2 Functiecontext ................................................................................................................................................................... 2 
3 Takenpakket ......................................................................................................................................................................... 2 

3.1 Doel van de functie 3 
3.2 Resultaatsgebieden 3 

4 Profiel ....................................................................................................................................................................................... 3 

4.1 Formele deelnemingsvoorwaarden 7 
4.2 Competenties 8 
4.3 Toelatingsvoorwaarden 11 

5 Aanbod .................................................................................................................................................................................. 12 
6 Selectieprocedure ........................................................................................................................................................... 12 

6.1. Module 1: eerste screening 12 
6.2. Module 2: screening persoonsgebonden competenties 13 
6.3. Module 3: functiespecifieke screening 13 
6.1 Niet nodeloos hertesten 14 

7 Hoe kun je solliciteren? .............................................................................................................................................. 14 
8 Vragen ................................................................................................................................................................................... 14 
9 Feedback .............................................................................................................................................................................. 15 

 
 
 
 
 
 
  



   
 

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

 
pagina 2 van 15       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Zorg en Gezondheid heeft 7 statutaire vacatures voor verpleegkundige infectieziektebestrijding en 
vaccinatie. Deze worden ingevuld via horizontale mobiliteit scope Zorg en Gezondheid.  
 

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 
Het agentschap is een open en wendbare organisatie. We streven er naar daadkrachtig te anticiperen 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 Preventie 
De afdeling Preventie is één van de vijf afdelingen van het agentschap Zorg en Gezondheid binnen het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De activiteiten van de afdeling hebben betrekking op 
de primaire en secundaire preventie van infectieziekten, de preventieve milieugezondheidszorg en de 
algemene gezondheidspromotie en ziektepreventie. Binnen de afdeling zijn er drie teams actief: het team 
infectieziektebestrijding en vaccinatie, het team milieugezondheidszorg en het team algemene preventie.  
 
De huidige vacatures voor verpleegkundige situeren zich binnen het team infectieziekten en vaccinatie. 
Dit team draagt bij tot de preventie van infectieziekten. Deze preventie gebeurt via:  

- het voorbereiden van het vaccinatiebeleid en het verspreiden van gratis vaccins aan de 
vaccinatoren;  

- uitbraakdetectie en -controle via verplichte melding;  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/


   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 3 van 15 

- surveillance van infectieziekten via overeenkomsten met Sciensano, Instituut Tropische 
Geneeskunde en VRGT.  

 
De eerste activiteit situeert zich inhoudelijk-thematisch vooral in de equipe te Brussel. Ze houdt zowel 
beleidsvoorbereidende als beleidsuitvoerende elementen in. De afdeling heeft ook drie regionale equipes 
(Oost, Noord, West). In iedere Vlaamse provinciehoofdstad is er een werkplek.  
 
De activiteiten rond de meldingen van infectieziekten is de hoofdtaak van drie regionale equipes. Dit 
houdt de ontvangst in van de meldingen, bevestiging van de diagnose, analyse van de verspreiding en 
het verspreidingsrisico, het nemen van bron- en contactgerichte maatregelen om verdere verspreiding 
van de infectieziekte tegen te gaan, registratie en rapportage naar beleid en artsenkorps. De 
globalisering van de meldingscijfers en de rapportage is in eerste instantie een taak voor de coördinatie-
equipe te Brussel. Een specifieke activiteit omvat ook de bestrijding van zorginfecties met multidrug 
resistente organismen (MDRO) via ondersteuning van, en waar nodig handhaving in, zorginstellingen via 
een Outbreak Support Team (OST). 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het doel is om infectieziekten te voorkomen en de verspreiding ervan tegen te gaan via detectie, analyse 
en het nemen van maatregelen rond personen met bepaalde besmettelijke ziekten, zoals ze opgenomen 
zijn in de wetgeving (https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-
aangeven). In grootte-orde gaat het om een 40 tal types infectieziekten. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding 

 

De eigen werkzaamheden inhoudelijk 

voorbereiden, plannen en praktisch organiseren 

met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt 

kunnen verlopen. 

 

- Verzamelen, verifiëren en verwerken van de 
gegevens van meldingen infectieziekten om over de 
nodige informatie voor de dossierbehandeling te 
kunnen beschikken Dit gebeurt ter plaatse of via 
telefonische, elektronische of schriftelijke bevraging 
van klanten en met de bedoeling om de nodige 
maatregelen te kunnen nemen om de verdere 
verspreiding van een infectieziekte te voorkomen 

- Registratie en opvolging van de meldingen van 
infectieziekten. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven
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- Uitvoeren van voorbereidende administratieve 
taken 

- Een werkplan opstellen om een plaatsbezoek 
(woonzorgcentrum, school, kinderdagverblijf, 
ziekenhuis, kampplaats jongeren, ….) te verrichten 

- Afhankelijk van de aandoening en van de 
uitgebreidheid van een eventuele cluster, 
voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten 
via wetenschappelijke tijdschriften in verband met 
de aandoening 

- … 

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. 
Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie 
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden. 

- Bron- en contactonderzoek bij infectieziektes, 
waaronder het plaatsen en aflezen van tuberculine 
huidtests, het nemen van stalen zoals keelwissers, 
vaccineren, zowel in de private sfeer als in 
collectiviteiten; eventueel kan het hiervoor 
noodzakelijk zijn sommige activiteiten uit te voeren 
buiten de gewone werktijden (avond, nacht, 
weekend) en in stressvolle situaties (café, 
gevangenis,…). 

- Contacteren van artsen, laboratoria, patiënten en 
contacten van zieken 

- Veldonderzoeken rond diverse infectieziekten zoals 
legionellose, tuberculose, voedseltoxi-infecties, 
meningitis, hepatitis A, zorginfecties,…. om ter plaatse 
de toestand in te schatten, vaststellingen te doen, 
aan individuen en groepen medische informatie te 
geven,   

- Vanuit de volksgezondheidskennis Inschatten of 
eventueel noodzakelijke preventieve maatregelen 
nodig zijn bij de groep van de meest gemelde 
infectieziekten (2017: pertussis, gono, tuberculose,…) 

- Overleg met patiënten en artsen, met werkgevers en 
preventiediensten  

- Je vergadert en overlegt met directies en collega’s 
om een eenvormige en doeltreffende werking te 
bekomen  

- Deelnemen aan regelmatige werkvergaderingen 
- Teamvergaderingen van de lokale equipe en 

deelnemen aan overkoepelde werkgroepen 
(vorming, tuberculose, milieugebonden 
infectieziekten, …)Afspraken maken betreffende 
permanentie en werkverdeling 

Rapporteren 

 

- Rapporteren aan de arts infectieziekten van de regio  
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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. 

- Rapporteren aan partnerorganisaties (VRGT, FAVV, 
Sciensano,…)  en rapportage vragen door VRGT-
verpleegkundigen aangaande TBC-casussen 

- Rapporteren aan de behandelend arts / eventueel 
extern uitbraakteam over genomen maatregelen 

- Rapporteren binnen de interne opleidingsdagen voor 
het gehele team (presentaties) 

- Bijdragen aan de intercollegiale vorming en 
rapportage door publiceren in interne nieuwsbrief. 

- Bijdragen aan de communicatie met peers via o.a. 
het Vlaams Infectieziektebulletin. 

- ... 

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. 

 

- Meewerken aan de analyse en verwerking van 
geaggregeerde data en op regionaal vlak soms zelf 
een verwerking van de gegevens doen op een 
geïnformatiseerde manier (Epi Info) om oorzaken van 
uitbraken te ontrafelen 

- Supervisie op het stockbeheer materiaal (PPE-
maskers, staalnamemateriaal feces en uitstrijkjes, 
tuberculine,….) 

- Supervisie op het stockbeheer informatie (folders) 
- … 

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. 

- Verwerkte gegevens uit databank (ORKA) 
verspreiden (epidemiologie infectieziekten in de 
regio) 

- Vragen van burgers en professionals (artsen, 
verpleegkundigen, organisaties en instellingen) 
beantwoorden aangaande infectieziekten, risico’s en 
voorzorgen (telefonisch, persoonlijk contact, 
brochures en omzendbrieven aan instanties, zieken 
en burgers) 

- Informatie verstrekken aangaande vaccinaties aan 
burgers, CLB’s en K&G 

- Klantgericht informeren van externe instanties en 
personen rond de epidemiologie van infectieziekten 
in de regio, rond uitbraaksituaties en 
preventiemaatregelen. 

- Het mee organiseren van infocampagnes 

- … 

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. 

- Er wordt naar gestreefd om op jaarbasis minimaal 6 
werkdagen (waarvan er 3 intern georganiseerd 
kunnen worden)  in te zetten op  deskundigheids-
bevordering gerelateerd aan de eigen functie en zijn 
context (bijwonen van studiedagen en symposia, 
volgen van gespecialiseerde opleidingen, zelfstudie).  
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 - Jezelf op de hoogte houden van wetenschappelijke 
literatuur om bij de uitvoering van je werk rekening 
te kunnen houden met recente ontwikkelingen en 
evoluties. 

- Informatie over het werkveld verzamelen  

- Informatie-uitwisseling met vakgenoten 

- Jezelf actief inschakelen in interne thematische 
werkgroepen 

- Dieptekennis en opvolgen van de technische 
ontwikkelingen binnen het vakgebied 

- Grondige kennis en opvolgen van de reglementering 
en/of wetgeving binnen het vakgebied 

- … 

Controle 

 

Op het terrein controleren van de naleving van 

wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen 

met als doel dwalingen op te sporen en 

eventueel correctieve acties te ondernemen of 

te laten ondernemen. 

 

Context: 

Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden 

- Vaststellen of de voorgestelde of opgelegde 

maatregelen ter preventie van de verspreiding van 

infectieziekten genomen zijn en de afspraken 

nageleefd worden. 

- Bij niet naleven van de afspraken of opgelegde 

maatregelen, voorstellen van 

handhavingsmaatregelen aan de arts 

infectieziektebestrijding (verplichte opname, tijdelijk 

verbod beroepsuitoefening,…) 

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. 

- Meewerken aan het opstellen, actualiseren en 
verbeteren van werkprocedures op basis van o.a. de 
Vlaamse Richtlijnen Infectieziektebestrijding 

- …. 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 

 

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als 

inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis 

verder uit en verankert deze binnen de 

organisatie met als doel het kennisniveau op 

peil te houden. 

 

- Vanuit een dieptekennis van de profylaxe van de 
meest gemelde infectieziekten, belangrijkste 
aanspreekpunt zijn voor artsen en zorginstellingen  

- Goede kennis rond de andere meldingsplichtige 
infectieziekten om als eerste aanspreekpunt te 
kunnen fungeren voor melders en burgers  

- Basiskennis rond vaccinaties zodat in acute 
omstandigheden de basiswerking gegarandeerd kan 
blijven  

- Signaleren van profylaxeproblemen van artsen en 
ziekenhuizen te velde aan de hiërarchie en het 
beleid (tekort tuberculine, onbeschikbaarheid 
bepaalde antibiotica,…) 
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- Deelnemen  aan externe werkgroepen (CLB, MDRO 

overleg, NVKVV, regionale platformen 

ziekenhuishygiëne…) 

- … 

 
4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
binnen Zorg en Gezondheid. 
Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen Zorg en Gezondheid in een betrekking met een 
salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of 
gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking1 . 
Of  
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen 
Zorg en Gezondheid en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de 
graad van de vacature (VPS art. III 22).  
 
 

2) Je hebt een diploma bachelor (of gelijkwaardig diploma) in de verpleegkunde of een bachelor (of 
gelijkwaardig diploma) sociale verpleegkunde 

 
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: http://naricvlaanderen.be/  
 

 
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).   
 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

http://naricvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma 
behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd 
bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
 

3) Je hebt minimaal 1,5 jaar beroepservaring met infectieziektepreventie. 
 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Merckx Margot, margot.merckx@vlaanderen.be en tel 0473 22 12 40).). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

Het betreft een Public Health functie waarvoor er internationaal opgestelde Core Competencies “public 
health nursing” bestaat (Public Health Foundation, “Quad Council Competencies for Public Health 
Nurses”, Washington, 2011):  
 
 
1. Analytische en synthetisch vermogen 

- Identificeren van de determinanten van gezondheid en ziekte voor wat betreft 
infectieziekten (IZ) van individuen en groepen vanuit diverse databronnen 

- Bij doorgroei na 6 jaar als functiehouder, vanuit epidemiologische data en een 
gemeenschapsperspectief, IZ-risico’s voor een populatie identificeren. Identificeren, voor 
individuen en groepen, van waarden en normen, noden en mogelijkheden, 
omgevingsfactoren 

- Variabelen identificeren die gezondheid en ziekte in functie van IZ meten 
- Gebruiken van valide en betrouwbare methoden en instrumenten om kwalitatieve en 

kwantitatieve data te bekomen van diverse bronnen. Ontwikkelt bij uitbraken een data 
collectieplan via de meest aangewezen techniek 

- Identificeert en kent bronnen van volksgezondheidsdata en -informatie ivm IZ. Identificeert, 
interpreteert en documenteert IZ-data op een manier die begrijpbaar is voor alle 
betrokkenen, inclusief de gemeenschap 

- Gebruikt valide en betrouwbare databronnen om vergelijkingen voor assessments te maken 
 
2. Beleidsontwikkeling en planning 

- Identificeert beleidselementen die relevant zijn voor de gezondheid van individuen, families 
en groepen voor wat betreft IZ. Beschrijft de structuur van het volksgezondheidssysteem en 
de impact ervan op individuen, families van groepen binnen de populatie 

- Bij doorgroei, na 6 jaar functie-ervaring, identificeren van outcomes van het 
volksgezondheidsbeleid op IZ-vlak, relevant voor de praktijk van de sociaal verpleegkundige 
praktijk 

- Verzamelt informatie die beleidsbeslissingen informeert/adviseert/ondersteunt.  

mailto:margot.merckx@vlaanderen.be
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3. Communicatievaardigheden 

- Schat de “gezondheidsgeletterdheid” van individuen, families en groepen in op vlak van IZ 
- Communiceert mondeling, elektronisch en schriftelijk effectief, op een cultuursensitieve en 

relevante wijze 
- De communicatie is gekarakteriseerd door kritisch denken 
- Vraagt input van individuen, families en groepen bij de planning van interventies (niet louter 

“top down” acties, maar inspanningen tot een participatief iets) 
- Gebruikt een variëteit aan methoden om IZ-informatie te dissemineren naar individuen, 

families en groepen 
- Geeft IZ-gezondheidsinformaties aan een divers publiek op lokaal vlak, inclusief groepen, 

interne en externe peer professionals, o.a. via presentaties 
- Communiceert effectief met individuen, families en groepen, als ook binnen een 

interprofessioneel team 
- Kan de rol van de IZ-verpleegkundigen weergeven aan een intern en extern publiek 

 
4. Cultureel etnische competenties 

- Gebruikt sociale en omgevingsdeterminanten van gezondheid om effectief te werken naar en 
met de diversiteit in individuen, families en groepen 

- Gebruikt concepten, kennis en evidentie over de sociale determinanten van gezondheid in 
het aanbieden van de IZ-diensten aan individuen, families en groepen. Gebruikt 
informatietechnologie om de impact van de sociale determinanten op de IZ-gezondheid te 
begrijpen 

- Past de acties aan individuen, families en groepen aan, aan culturele verschillen 
- Heeft zicht op, en uit, de factoren die bijdragen aan culturele diversiteit in ziekte en 

gezondheid ivm IZ 
- Heeft een kijk op de meerwaarde van een culturele diversiteit in de capaciteit binnen een IZ-

VPK-team  
- Geeft cultureel gepaste volksgezondheidszorg aan individuen, families en groepen en draagt 

bij aan de promotie van cultuursensitief werken 
 
5. Gemeenschapsdimensies van praktische vaardigheden 

- Gebruikt een volksgezondheidsperspectief (en niet louter een individueel perspectief) in de IZ-
gezondheidsassessments, -planningen en -interventies naar individuen, families en groepen 

- Identificeert elementen voor wetenschappelijk onderzoek op lokaal gemeenschapsniveau 
- Identificeert partners in de gemeenschap voor het IZ-volksgezondheidswerk naar individuen, 

families en groepen 
- Werkt samen met gemeenschapspartners voor de IZ-gezondheidsbevordering van individuen, 

families en groepen in de bevolking 
- Werkt in partnership met sleutelfiguren en -diensten voor het aanbieden van de diensten 

aan individuen, families en groepen 
- Participeert in activiteiten die gemeenschapsbetrokkenheid rond het IZ-preventiewerk 

faciliteert 
 

6. Wetenschappelijke skills 
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- Incorporeert wetenschappelijke kennis in het aanbieden van IZ-diensten aan individuen, 
families en groepen 

- Gebruikt basis descriptieve epidemiologische methoden bij het uitvoeren van IZ-
gezondheidsassessments in bv uitbraaksituaties 

- Heeft bij doorgroei, na 6 jaar functie-ervaring, een goede kennis van descriptieve 
epidemiologische methoden bij de benadering van uitbraaksituaties en basiskennis van 
inferentiële methoden 

- Kan wetenschappelijke onderzoeksresultaten die relevant zijn voor de IZ-volksgezondheids-
zorg en interventies naar individuen, families en groepen, interpreteren 

- Weet gebruik te maken van gezondheids- en andere bronnen van informatie via het gebruik 
van informatica en informatietechnologie 

- Identificeert leemtes in de evidentie die nodig is om een effectieve IZ-volksgezondheidszorg 
te kunnen realiseren 

- Werkt volgens de vereisten van het medisch geheim en de privacy regels 
- Kan deelnemen aan wetenschappelijk veldonderzoek om de wetenschappelijke basis van het 

verpleegkundig volksgezondheidsoptreden te onderbouwen 
 

7. Financiële en praktische skills 
- Kent de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenschap en federale overheid in verband met de 

preventie van infectieziekten 
- Volgt de regels en procedures van de organisatie, ook die in verband met “preparedness” en 

veldwerk rond uitbraken 
- Kan, bij doorgroei na 6 jaar als functiehouder,  elementen aanleveren voor inclusie in de 

budgettering 
- Beschrijft, bij doorgroei na 6 jaar als functiehouder,  de impact van budgettaire beperkingen 

op het leveren van IZ veldbestrijdingsdiensten aan individuen, families en groepen 
- Geeft, bij doorgroei na 6 jaar als functiehouder, input voor budgetprioritering obv de noden 

waargenomen bij het veldwerk 
 

8. Leiderschap en systeemdenken 
- Incorporeert de ethische handelingsstandaarden van de organisatie als basis voor alle 

interacties met organisaties, gemeenschappen en individuen 
- Participeert met stakeholders in processen om visie, waarden en principes te identificeren 

voor gemeenschapsactie 
- Gebruikt individuele, team- en organisatie- leeropportuniteiten voor persoonlijke en 

professionele ontwikkeling als een volksgezondheidsverpleegkundige in de 
infectieziektebestrijding. 

- Heeft een engagement voor levenslang leren en professionele ontwikkeling 
- Identificeert interne en externe factoren die de eigen werking en die van de dienst kunnen 

beïnvloeden  
 

 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

• Je hebt een rijbewijs B.  
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 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (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) 
 
• 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 verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in 

verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je 
gedrag aanpassen (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 overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je bent medisch geschikt voor deze functie;  
2. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
3. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
4. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

 
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. 

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

• Je wordt overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 
(bij 0 jaar anciënniteit).  

Je aanvangssalaris is minimaal 2.671,86 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan 
je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.  Relevante beroepservaring in 
de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de 
functievereisten.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of 
als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. 
In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• 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.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

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 op 15 december 2022. 
 
Indien er maar 7 kandidaten geslaagd zijn na de cv-screening en deze kandidaten zijn objectief geworven 
op het niveau van de vacature, kan deze selectie op basis van dossier worden afgerond. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

 
Door middel van een interview met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende 
competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1) 
• Samenwerken (niveau 1) 
• Analyseren (niveau 1) 
• Klantgerichtheid (niveau 1) 
• Plannen en organiseren (niveau 1) 
• Zorgvuldigheid (niveau 2) 
• Flexibiliteit (niveau 2) 

 
Deze module vindt samen met module 3 plaats. 

 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek beoordelen afgevaardigden 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 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) 
vanaf de week van 19 december 2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd’ of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
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.  
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In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
 

6.1 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds in de voorbije zeven 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 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 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke 
je diploma in de LED-databank na.  
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  
 
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 dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je 
diploma/toegangsbewijs/attest). 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: 
 

Dirk Wildemeersch 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Teamverantwoordelijke team infectieziektebestrijding en vaccinatie 
dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 
tel 02 553 35 07 

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

Margot Merckx 
Selectieverantwoordelijke 
Margot.merckx@vlaanderen.be 
tel 0473 22 12 40 

 
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 midden januari 2023.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar 
margot.merckx@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 
 
 
 

mailto:Margot.merckx@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/

