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1. WERKEN ALS KLANTENADVISEUR IN HET KORT 

Het Groeipakket is er om gezinnen een financieel steuntje in de rug te geven. En als klantenadviseur bij 
FONS, één van de uitbetalers van het Groeipakket in Vlaanderen, maak jij hen wegwijs in het aanbod. Je 
geeft advies en informatie over het Groeipakket en de toelagen waarop gezinnen recht hebben. Dat doe 
je niet alleen aan de telefoon of aan een FONS onthaal, maar ook aan je klanten (in bijv. de Huizen van 
het Kind) of bij de organisaties (bijv. OCMW’s) die hen ondersteunen. 
 
Je helpt de gezinnen om de juiste toelagen aan te vragen voor hun situatie, zodat ze de financiële hulp 
krijgen waar ze recht op hebben. Je luistert, geeft advies en verwijst hen door naar de juiste dienst. Je 
staat in voor de opvolging van de gezinsdossiers en je legt je klanten uit hoe de wetgeving in elkaar zit 
en wat dat voor hen betekent.  
 
Als klantenadviseur werk je in je eigen regio: Brussel, Gent, Brugge, Hasselt of Antwerpen. Maar je werkt 
zeker niet alleen op kantoor. Je gaat ook regelmatig op verplaatsing om advies te geven aan je klanten, 
bijv. in de Huizen van het Kind.  Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn in een specifiek dossier, of voor 
een onthaalmoment waar burgers/klanten hun vragen kunnen stellen. FONS wil dicht bij de gezinnen 
staan, en dat is precies wat jij doet als klantenadviseur. 
 
FONS heeft 5 locaties: Brussel, Gent, Brugge, Hasselt en Antwerpen. Als klantenadviseur kom je terecht in 
1 van deze locaties.  
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 
 

2. OVER HET AGENTSCHAP UITBETALING GROEIPAKKET 
(VUTG) - FONS 

Het Vlaams Parlement keurde op 17 juli 2017 het decreet goed tot oprichting van het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader 
van het Gezinsbeleid (VUTG). De roepnaam van het agentschap is “Agentschap Uitbetaling Groeipakket”.     

  
Ons agentschap heeft als missie het stipt, correct en continu uitbetalen van toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid, samen met de private uitbetalingsactoren. 
 
We verzorgen een klantvriendelijk en kwaliteitsvol aanbod, waarin we de gezinnen (en in het bijzonder 
de meest kwetsbare gezinnen) maximaal bijstaan in de uitoefening van hun recht op toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid.  We onderzoeken, waar mogelijk proactief, het recht op toelagen, op basis van de 
gegevens die beschikbaar zijn via de elektronische gegevensstromen. We willen een warme, innoverende, 
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nabije en gedreven organisatie zijn met de focus op onze klanten. Die klanten zijn enerzijds de aangesloten 
gezinnen en anderzijds de private uitbetalers. 
 
Wij willen graag dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij. Wij werken daarom 
aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, is 
welkom in onze teams! Als organisatie investeren wij ook volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat 
ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je 
al meteen tijdens je inwerktijd. 
 
Je komt terecht bij de afdeling FONS van het VUTG. FONS zorgt voor een vlotte uitbetaling van het 
Groeipakket. Zo krijgt ieder kind waar het recht op heeft. 
 
Ons hoofdkantoor is momenteel gevestigd in de Trierstraat 9 in Brussel, maar we verhuizen in de loop 
van  2024 naar het vlot bereikbare en gloednieuwe Marie-Elisabeth Belpaire-gebouw aan het Noordstation 
van Brussel. Onze vier andere locaties zijn gelegen aan het station van Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt 
 
 
https://www.groeipakket.be/ 
https://www.fons.be/ 

3. JOUW TAKENPAKKET IN EEN NOTENDOP 

Je draagt het Groeipakket uit bij het grote publiek en bij de professionals van de sector (OCMW’s, 
ziekenfondsen, sociale diensten, enz.) binnen en buiten de lokalen van het Agentschap.  Je staat in voor 
de communicatie (digitaal, telefonisch, schriftelijk, onthaal, ter plaatse,…) met de gezinnen, met derde 
personen of instellingen.  
Je gaat op verzoek op locatie om klanten hulp te bieden bij vragen of dossier gerelateerde problemen. 
 
Je beheert en behandelt dossiers en gegevens i.v.m. het Groeipakket zodat (interne) processen efficiënt, 
correct en klantvriendelijk verlopen en procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd. 
 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige 

gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste 

dienstverlening of doorverwijzing te kunnen 

uitwerken. 

- Opvangen en interpreteren van signalen en specifieke 
behoeften bij de doelgroepen (gezinnen, organisaties, 
…) 

- Onderzoeken en analyseren van vragen van de 
klanten/burgers en signaleren van mogelijke 
pijnpunten in de organisatie/dienstverlening. 

- Als schakelrol escaleren van terugkerende problemen 
naar de juiste fora en contactpersonen binnen de 

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be/
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betrokken afdeling(en) om verbetermogelijkheden in 
de werking te initiëren (om problemen 
organisatiebreed aan te pakken); 

- .… 

Informatie en advies  

 

Verstrekken van informatie, formuleren van een 

advies en/of opstellen van een actie-of 

begeleidingsplan met als doel de klant een passend 

antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar 

situatie. 

- Onthaal van klanten/burgers: 
- in een FONS onthaal, in een Huis van kind of andere 
lokale organisatie. 

- eerstelijns advies en informatie verstrekken over het 

Groeipakket, de toelagen en de regelgeving. 

- Mails, briefwisseling en digitale communicatie 
verzorgen.  

- Beantwoorden van telefoons. 

- Duidelijke informatie verschaffen aan de klant/burger 
over zijn dossier. 

- Zelf contact opnemen met de consulenten om meer 
informatie te ontvangen over het dossier van de klant. 

- … 

Begeleiding en opvolging 

 

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- 

of begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als 

doel de vooropgezette doelstellingen zo goed 

mogelijk te realiseren. 

 

Context: 

Binnen het kader van de dienstverlening van de 

functie en/of organisatie.  

- De klant/burger naar de juiste personen, diensten of 
instanties doorverwijzen. 

- Zorgvuldig actualiseren en documenteren van het 
(digitaal) dossier. 

- De klant/burger helpen om zijn formulieren in te 
vullen. 

- … 

 

 

Rapportering 

 

Registreren en analyseren van gegevens met als doel 

kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale 

dienstverlening te garanderen en/of  input te geven 

aan het beleid. 

 

- Opmaken van rapporten van de klantenreacties om 
een goede analyse mogelijk te maken. 

- Rapporteren over de klant/burger naar collega’s toe. 

- Rapporteren van moeilijkheden die de klanten/burgers 
ondervinden en concrete voorstellen formuleren om 
de problemen op te lossen. 

- Rapporteren van mogelijke tekortkomingen in de 
klantenwerking om het opzetten van 
verbeterinitiatieven mogelijk te maken. 

- … 

Bekendmaking van de dienstverlening en prospectie  

 

Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als 

doel mogelijke klanten en/of partners te informeren 

en/of aan te trekken. 

- De contacten verzorgen met de externe 
instellingen/organisaties. 

- Deelnemen aan promotieactiviteiten van FONS op 
evenementen. 

- De doelgroepen bewust maken door schriftelijke en 
mondelinge communicatie (vb. infofolders en 
promotiemateriaal verspreiden). 

- Opbouwen en onderhouden van interne en externe 
netwerken = samenwerkingsverbanden met andere 
afdelingen/teams/lokale partners/klanten, … 



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 5 van 14 

uitbouwen, optimaliseren en onderhouden vb. in de 
Huizen van het Kind, … 

-  … 

Verwerken van gegevens en behandeling van 

dossiers 

 

Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het 

dossier en bewerken van gegevens met als doel via 

een tijdige en correcte behandeling een goede 

dienstverlening te verzekeren. 

 

- Opzoekingen verrichten om informatie te verzamelen. 
Tools die ter beschikking staan gebruiken (CGPA, 
kenniscentrum, GPedia, …) 

- De ontvangen documenten en gegevens controleren op 
volledigheid, correctheid en wettelijkheid. 

- Het bepalen van het bedrag waarop de gezinnen 
legitiem aanspraak kunnen maken. 

- Ervoor zorgen dat het Groeipakket stipt betaald wordt. 

- Administratief opvolgen van de toegewezen dossiers. 

- Opmaken en opsturen van typedocumenten. 

- Klachten bestuderen en behandelen. 

- Behandelen van dossiers die afwijken van de 
standaard na overleg met een teamcoach/expert 
(terugvorderingen, verzakingen, …). 

- … 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van 

kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel 

de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en 

afdelingsniveau te optimaliseren. 

- Op de hoogte zijn van de organisatie en zijn 
opdrachten. 

- Zijn kennis over het Groeipakket uitdiepen en de 
regelgeving op de voet volgen via bijvoorbeeld GPedia 
en Kenniscentrum. 

- Verwerven van de nodige kennis (administratieve en 
informaticaprocedures en werkmethodes) om de 
dossiers op een correcte manier te kunnen behandelen. 

- Deelnemen aan interne en externe 
vormingsactiviteiten over het vakgebied.  

- Oppikken van innovatieve ideeën (aangereikt door 
andere teams) die een toegevoegde waarde hebben 
voor de eigen werking.  

- Op de hoogte blijven en opvolgen van nieuwe 
ontwikkelingen, methoden, tendensen, theorieën en 
technieken.  

- Deelnemen aan kwaliteitscirkels, klankbordgroepen, 
overlegmomenten, infosessies, projecten, ….   

- …  
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4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over1: 
 

1) Een bachelorsdiploma of een graduaat in sociaal werk, gezinswetenschappen, sociale 
readaptatiewetenschappen, orthopedagogie of gelijkaardig. 

 
Studeer je ten laatste af in september 2023? Dan kan je ook al deelnemen aan de selectie!  

 
 
OF 
 
2)  Een bachelorsdiploma of een graduaat én minimum 2 jaar beroepservaring2 met het toepassen van 
sociale regelgeving.  

 
Indien je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je toch deelnemen onder bepaalde 
voorwaarden: 
• Ofwel beschik je over een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie; 
• Ofwel heb je een ervaringsbewijs voor deze functie; 
• Ofwel beschik je over bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse 

overheid. 
 

Je kan steeds meer informatie opvragen bij de selectieverantwoordelijke (Michelle Lemaitre, 
michelle.lemaitre@vlaanderen.be en tel 0471 62 57 52). 

 
 

Behaalde jij je diploma in het buitenland? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen 
om te kunnen starten bij de Vlaamse overheid (meer info op http://naricvlaanderen.be/).  

 
Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je 
contractueel in dienst bent in een job met:  
• eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature; 
• ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande 

vacature.  
 
Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op 
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit of stel je vraag 
aan de selectieverantwoordelijke Michelle Lemaitre.  

 
1 Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren. 
2 Enkel betaalde werkervaringen tellen mee (bv. ook studentenjobs). Onbetaalde stages vallen hier niet onder. 

mailto:michelle.lemaitre@vlaanderen.be
http://naricvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit
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Opgelet! Ook als je via deze weg solliciteert, moet je beschikken over het vereiste diploma en/of 
werkervaring. 

 
Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de 
selectieverantwoordelijke (Michelle Lemaitre, michelle.lemaitre@vlaanderen.be en tel 0471 62 57 52). 
 

4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van klantenadviseur heb je onderstaande persoonsgebonden competenties nodig. Deze 
worden getest gedurende de selectieprocedure. Bij punt 6 kan je terugvinden in welke fase deze 
competenties getest worden.  
 
 

• Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 1) 

 
• Communiceren: je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over 

(niveau 2) 
 

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

 
• Netwerken: je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt 

deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (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 en 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 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.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN KLANTENADVISEUR 

 

mailto:michelle.lemaitre@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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• Je hebt een goede kennis van courante officetoepassingen (Word, Outlook, …);  

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
• Je bent zeer klantgericht ingesteld. 
• Je bent flexibel: je handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe 

gegevens, dringende vragen of behoeften. 
 
 

 
 

4.4. PLUSPUNTEN 
 

• Je hebt een rijbewijs B en een wagen. 

4.4.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  

• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
• Je bent geslaagd voor de selectieprocedure; 

 

5. WAT BIEDEN WE JOU? 

• Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen 
anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving. 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het 

salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze 
salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken: 

o niveau van de functie: B 
o graad: deskundige 
o B111 

• De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de 
berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor in 
aanmerking.  

• Jouw aanbod van extralegale voordelen: 
o Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag waarvan €5,91 wordt betaald door de werkgever 

en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon) 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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o Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren van de V.O. 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen 
tussen 3 en 14 jaar 

o Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-
werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoersformules, of een 
combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het meest 
stimuleert.  

o Hospitalisatieverzekering 
o Aanvullend pensioen 

• Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. 
Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we 
verschillende tools aan.  

• Wij hechten veel belang aan de werk- privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen 
vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent 
vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar! 

• Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis 
uit of op een satellietkantoor werken.   

• Je inwerkperiode bestaat uit 9 maanden.  
• Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de voetnoot3.  

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 

6. SELECTIEPROCEDURE 

Door onvoorziene omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of aard van de selectie 
onverwacht zullen aanpassen. Als dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte 
 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je hiervoor geschikt wordt 
bevonden, kan je later deelnemen aan een bevorderingsfunctie of een functie via de horizontale mobiliteit. 
 

 
3Als je solliciteert via horizontale mobiliteit moet je binnen de drie maanden na de selectiebeslissing starten in je nieuwe job.  

Je behoudt minimaal de werkervaring die al werd gevaloriseerd. Het is mogelijk dat er nog extra werkervaring wordt 

gevaloriseerd.  

Deze selectieprocedure valt onder het objectief wervingssysteem. Dit betekent voor jou dat wanneer je een geschikte 

eindbeoordeling krijgt, je in de toekomst mee kan doen aan bevorderingsfuncties of functies via horizontale mobiliteit.  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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6.1.  MODULE 1: EERSTE SCREENING   

6.1.1. Cv-screening  

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je voldoet aan 
de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4.1). Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kan je 
meedoen aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 
De cv-screening is in de week van 17 april 2023. 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een video-interview 

 
In deze tweede selectiefase beoordelen een selectieverantwoordelijke en collega(’s) van VUTG je 
kandidatuur op:  

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• eerste toetsing van je sterktes voor deze functie 

 
Dit gebeurt aan de hand van een video-interview. 
Je beantwoordt de vragen in het video-interview ten laatste op 25 april 2023. De beoordeling gebeurt in 
de week van 1 mei 2023. 
 
Alleen wie minstens 50% behaalt op motivatie en verwachtingen én wie behoort tot de 15 hoogst scorende 
kandidaten op het geheel van de criteria, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores 
kunnen dat er meer zijn. Als een van de 15 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt 
tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel 
te nemen.  Als de vacature na module 3 niet ingevuld kan worden op basis van de kandidaten die 
deelnamen aan module 2 en 3, kunnen een of meerdere volgende best scorende kandidaten die meer dan 
50% scoorden op motivatie en verwachtingen, alsnog worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
verdere selectieprocedure. 

6.2.  MODULE 2: SCREENING COMPETENTIES  

Tijdens het interview (voorafgaand door persoonlijkheidsvragenlijst) en enkele computergestuurde testen 
volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 
• Communiceren – niveau 2 
• Inleving – niveau 2 
• Klantgerichtheid – niveau 1 
• Netwerken – niveau 1 
• Analyseren – niveau 1 

 
Eén selectieverantwoordelijke neemt deze screening af.  



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 11 van 14 

 
Deze module is adviserend.  
 
Deze module vindt plaats via ons digitaal platform op 8, 9 of 10 mei 2023 (datum onder voorbehoud). 
 

6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek met computergestuurde test beoordelen de selectieverantwoordelijke en 
collega(’s) van VUTG volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• De extra persoonsgebonden competentie: klantgerichtheid – niveau 2 
• De extra persoonsgebonden competentie: flexibiliteit – niveau 1 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 15, 16 of 22 mei 2023 (datum onder voorbehoud). 
 
Je ontvangt een eindresultaat (“geslaagd” of “niet geslaagd”) op basis van het totaalbeeld uit module 2 en 
3. De lijnmanager beslist wie de functie zal opnemen. 
 
Wie slaagt, maar nu niet wordt gekozen, wordt opgenomen in de wervingsreserve. 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen. 
 
 

6.4.  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, 
… 
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7. HOE SOLLICITEER JE? 

Solliciteer ten laatste op 14 april 2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

• 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 sollicitatie is enkel geldig als  je het online sollicitatieformulier ten laatste op 14 april 2023 én in het 
Nederlands hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren 
sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 
 

8. HEB JE REDELIJKE AANPASSINGEN NODIG?  

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en 
vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? 
Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.  
 
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je 
de baan? Dan voorzien wij ondersteunende maatregelen zodat jij jouw job kan uitvoeren. 
 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 
 

9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
 

Lynn Van den Broecke 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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projectmanager FONS 
lynn.vandenbroecke@fons.be   
tel 02/897 12 91 

 
Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:  
 

Michelle Lemaitre 
selectieverantwoordelijke 
michelle.lemaitre@vlaanderen.be   
tel 0471 62 57 52 

10. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen eind mei.  
 
Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld “klantenadviseur 9614”.  

11. RESERVE EN GELDIGHEID 

Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve contacteren. Als je dus 
slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt of aangeboden  krijgt, dan kun je in 
de toekomst nog gecontacteerd worden voor deze functie om te bespreken of je nog geïnteresseerd bent 
om aan de slag te gaan in de functie van klantenadviseur. 
  
Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van klantenadviseur bij VUTG. Een wervingsreserve is een lijst met personen die via de 

selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie.  

  

Deze reserve is voor 1 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode kan  

VUTG je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst door VUTG.  

  

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.  

  

Je kan via deze werfreserve ook een contract van bepaalde duur aangeboden krijgen voor de functie van 

klantenadviseur. Je blijft in dat geval wel gewoon staan op de lijst.  

mailto:lynn.vandenbroecke@fons.be
mailto:michelle.lemaitre@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be


   
 

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

 
pagina 14 van 14       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

   

Accepteerde je een aanbod, maar verander je nadien van mening en kom je toch niet in dienst? Dan 

verlies je je plaats in de werfreserve.  

 

 

 

 
 


