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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is op zoek naar nieuw talent om Vlaanderen te 
vertegenwoordigen in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de  
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EU in Brussel.  
Geeft het kunnen werken in een internationale context u een extra energie boost? Gaat uw hart sneller 
slaan bij de gedachte dat u de belangen van Vlaanderen in het buitenland kan behartigen en 
verdedigen? Bent u een geboren netwerker met een neus voor het detecteren van voor Vlaanderen 
interessante opportuniteiten? Heeft u een neus voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van 
relevante informatie voor Vlaanderen?  
Samen met uw team op de post en met de experten van ons hoofdkwartier in Brussel organiseert u – in 
het kader van de Vlaamse bevoegdheden – buitenlandse missies en events om Vlaanderen meer op de 
kaart te zetten en de belangen van Vlaanderen te verdedigen.  
In het ambtsgebied bent u het rechtstreekse, diplomatieke aanspreekpunt voor de autoriteiten ter 
plaatse. Het ambtsgebied kan één of meerdere staten omvatten en/of één of meerdere internationale 
organisaties. Op de meeste posten werkt u nauw samen met de collega’s van Flanders Investment & 
Trade en Toerisme Vlaanderen. 
Ziet u zichzelf al bij dit departement werken als Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen? 
Solliciteer dan snel voor deze werfreserve.  

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit 
selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse 
Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen 
en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese 
Unie en internationale organisaties. 
Het Departement staat onder meer in voor: 
• het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
• de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van

internationale verdragen;
• het internationale en Europese handelsbeleid;
• de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika;
• de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen

vanuit Vlaanderen.

Om deze opdrachten waar te maken doet het departement beroep op de enthousiaste inzet van: 
• een 280-tal personeelsleden op het hoofdbestuur in Brussel;
• het Vlaamse team binnen de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in

Brussel, geleid door een Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen, en Diplomatieke
Vertegenwoordigingen van Vlaanderen in de buurlanden en bij een aantal welgekozen landen en
internationale organisaties wereldwijd; Nederland (Den Haag), Duitsland (Berlijn), Frankrijk (Parijs),
UNESCO, OESO en Raad van Europa (Parijs), het Verenigd Koninkrijk en Ierland (Londen), Italië (alsook
FAO, WFP en IFAD, Rome), Scandinavië (Kopenhagen), Polen en de Baltische Staten (Warschau),



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

www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 3 van 15 

Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Slovakije en de Tsjechische Republiek (Wenen), Verenigde Staten 
(New York), Zuidelijk Afrika (Pretoria) en de Verenigde Naties in Genève. 

Het Departement werkt samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade (het Vlaams 
agentschap voor internationaal ondernemen) en Toerisme Vlaanderen om gestalte te geven aan het 
internationale optreden van Vlaanderen. Ook beide agentschappen hebben eigen vertegenwoordigers in 
het buitenland. 

3 TAKENPAKKET 

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen is in het ambtsgebied het rechtstreekse, 
diplomatieke aanspreekpunt voor de autoriteiten ter plaatse. Het ambtsgebied kan één of meerdere 
staten omvatten en/of één of meerdere internationale organisaties. Op de meeste posten werkt u nauw 
samen met de andere hierboven genoemde Vlaamse vertegenwoordigers om uitvoering te geven aan de 
afspraken tussen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen en Flanders 
Investment & Trade. Zelf beschikt u over een kleine en gemotiveerde staf van medewerk(st)ers. 

Van de Diplomatiek Vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij bereid is om periodiek (ca. elke vijf 
jaar) te veranderen van standplaats. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 
Vertegenwoordigen 
U vertegenwoordigt Vlaanderen tijdens 
vergaderingen, ceremonies, recepties of 
evenementen om de belangen en het imago van 
Vlaanderen in uw ambtsgebied te behartigen.  

- U vertegenwoordigt de Vlaamse regering bij –
en bent haar eerste aanspreekpunt voor – de
regering(en) en openbare besturen in uw
ambtsgebied.

- U onderhoudt en ontwikkelt een netwerk van
relevante contactpersonen uit de
verschillende belangrijke sectoren, waarin
Vlaanderen samenwerkt met de autoriteiten
van het ambtsgebied (vb. infrastructuur, taal,
cultuur, onderwijs, wetenschappen, …). U
maakt hierbij desgevallend gebruik van
diverse communicatiekanalen (website,
nieuwsbrief, facebook, twitter,…).

- U organiseert diners, recepties (o.m. naar
aanleiding van 11 juli) of andere sociale
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activiteiten voor relevante contacten uit het 
bovenvermelde netwerk, zo mogelijk 
gekoppeld aan door andere instanties 
georganiseerde manifestaties (vb. concerten, 
tentoonstellingen, …). 

- Via de toegewezen financiële middelen
ontwikkelt u of speelt u in op projecten of
initiatieven om Vlaanderen op een
kostenefficiënte manier verder bekend te
maken in het ambtsgebied.

- U plant, organiseert en begeleidt de officiële
delegaties en faciliteert de contacten van de
Vlaamse delegaties of personaliteiten die het
ambtsgebied bezoeken.

- U werkt mee aan de invulling van bilaterale
of multilaterale verdragen, akkoorden,
aanbevelingen,  samenwerkingsverbanden,
enz. en volgt deze mee op.

- Voor de dossiers die u zijn toevertrouwd, en
desgevallend binnen het kader van de
relevante afspraken/akkoorden met de
Federale Overheid, maakt u standpunten over
tegenover de geaccrediteerde staat (staten) of
internationale organisaties.

- U stelt Vlaanderen voor met al zijn troeven.

Informatiegaring en rapportering 
U zoekt, verzamelt en analyseert continu alle 
pertinente informatie om de evolutie van het 
ambtsgebied op te volgen in de verschillende 
activiteitdomeinen of belangstellingsgebieden en 
er de kennis over te verwerven en te versterken. 

- U zoekt informatie op in de media of via
formele of informele contactpunten, in
nationale en internationale rapporten, in de
documenten van internationale organisaties,
discussiefora etc.

- U legt en onderhoudt contacten met
bewindslieden, raadgevers van
bewindslieden, bevoegde ambtenaren of
secretariaten van internationale organisaties
in het ambtsgebied.

- U legt en onderhoudt contacten met andere
ambassades, Permanente
Vertegenwoordigingen  of instellingen.

- U legt en onderhoudt contacten met
belangrijke socio-economische en
maatschappelijke organisaties in het
ambtsgebied.
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- U neemt deel aan de stafvergaderingen op de 
Belgische ambassade of Permanente 
Vertegenwoordigingen en/of pleegt bilateraal 
overleg met het federale posthoofd met het 
oog op informatie-uitwisseling.  

- U volgt zo goed als mogelijk de 
bijeenkomsten van de beheersorganen van de 
internationale organisaties waarbij u 
geaccrediteerd bent en de beslissingen die 
daar worden genomen. 

- U vormt verschillende sleutelelementen om 
tot een coherent geheel en geeft de relevante 
verbanden aan tussen verschillende bronnen 
en inhoud.   

- U trekt de gepaste conclusies op basis van de 
analyse en stelt alternatieven voor.  

- In afspraak met het hoofdkantoor van het 
Departement stelt u het resultaat van de 
analyses en advies beschikbaar aan de 
belanghebbenden (bevoegde ministers, 
beleidsdomeinen Vlaamse Overheid, collega’s, 
derden, …).  

- U rapporteert over het geheel van uw 
activiteiten en kennisbeheer onder de vorm 
van periodieke verslagen, waaronder 
jaarverslagen en eindemissie rapporten. 

- U hebt aandacht, in afstemming met het 
hoofdbestuur, voor de ontwikkeling van het 
CRM systeem en staat  in voor het 
gerelateerde contactbeheer op de post.  

Belangenbehartiging 
Als belangenbehartiger verzekert u de opvolging 
van de voor Vlaanderen relevante dossiers om zo 
bij te dragen tot het verdedigen van de positie 
van Vlaanderen in de geaccrediteerde staat 
(staten) of internationale organisatie(s).  U 
verdedigt de Vlaamse belangen (in het 
voorkomende geval in het kader van een 
afgesproken Belgisch standpunt) tijdens bilaterale 
of multilaterale onderhandelingen met als doel 
realistische compromissen en het best mogelijke 
resultaat voor Vlaanderen af te dwingen. 

- U houdt u op de hoogte van de actualiteit 
binnen de geaccrediteerde staat (staten) of 
internationale organisatie(s) over de voor 
Vlaanderen relevante dossiers en dit door 
pertinente publicaties te raadplegen, het 
beleggen en/of deelnemen aan 
overlegmomenten, vergaderingen, 
conferenties, recepties.   

- U gebruikt informatie uit verschillende 
bronnen om tot coherente conclusies te 
komen en pistes voor te stellen ter actie of 
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beslissing, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verschillende mogelijke oplossingen.  

- U draagt bij aan het uitwerken, schrijven en
up to date houden van periodieke rapportage
over de aan u toevertrouwde dossiers en
verzekert een factuele regelmatige
doorstroom van informatie naar het
departement via schriftelijke en/of
mondelinge rapportering.

- U bereidt onderhandelingsdossiers met zorg
en inzicht voor.

- U ontwikkelt overtuigende argumenten en u
voorziet een onderhandelingsstrategie die
aangepast is aan de personen en de situatie.

- U neemt, indien relevant binnen het kader
van de overeenstemmende
afspraken/akkoorden met de federale
overheid, actief deel aan de onderhandelingen
om er het Vlaamse standpunt te verdedigen
en er precies verslag van uit te brengen.

Leidinggeven  
Als leidinggevende leidt en coacht u interne 
medewerkers en organiseert u dienstactiviteiten 
om de doelstellingen te bereiken met de 
beschikbare menselijke, materiële en financiële 
middelen en om de medewerkers te motiveren.  

- U geeft instructies over de taakverdeling, de
bevoegdheden en de verantwoordelijkheden.

- U garandeert kwaliteitscontrole van het
gepresteerde werk.

- U omkadert medewerkers en geeft een
constructieve feedback of treedt corrigerend
op.

- U begeleidt de evaluatiecyclus van
medewerkers.

- U begeleidt nieuwe collega’s en maakt hen
wegwijs in de procedures. U bent de
eindverantwoordelijke voor de organisatie en
het beheer van de boekhouding.

Coördineren 
Conform de afsprakenkaders tussen de entiteiten 
van het beleidsdomein treedt u als coördinator 
op van de verschillende Vlaamse 
vertegenwoordigingen (BUZA, FIT en/of TVL) in 
uw ambtsgebied en dit op basis van het principe 
van primus inter pares. 

- U zorgt dat in overleg gezamenlijke en
wederkerige afspraken gemaakt worden over
transparante en tijdige informatie-uitwisseling
over ieders activiteiten, focus, planning,
inhoudelijk relevante contacten, via
agendadeling en of periodieke
overlegmomenten.
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 - U staat in voor het opstellen en beheren van 
een dynamische jaarkalender op de post en 
dit in samenspraak met de andere actoren ( 
FIT, TVL). U coördineert de praktische 
werking, inrichting en onderhoud van het 
gemeenschappelijk kantoor; 

- U bent voorzitter van het plaatselijke 
Managementcomité (Maco). 

- U coördineert op de post en in samenspraak 
met de backoffice van de afdeling Diplomatiek 
Netwerk in Brussel, het beheer van het 
gebouw/locatie van de Vlaamse 
Vertegenwoordiging 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

U kan deelnemen aan de selectieprocedure als u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 
3 voorwaarden1 :  
 

1. U hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A 
binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vindt u hier: 
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   

 
2. U hebt 7 jaar beroepservaring2 in een internationale context 

 
3. U bezit de Belgische nationaliteit 

 
Als u het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u bij aanwerving 
aantonen dat u geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan de 
diplomavoorwaarde.  
 
Werkt u al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan u ook deelnemen via de interne 
arbeidsmarkt als u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:  

• U bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een 
loopbaanselectie voor de graad van de vacature. 

• Of u werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

 
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 werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel of een ander buitenlands sociaal zekerheidsstelsel worden meegenomen bij het bepalen van de 
beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet aan. 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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• Of u bent contractueel tewerkgesteld 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 binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking3 . 

• Of u 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 de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling4 voor het generieke gedeelte 
bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).  

 
U kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde: 

• U bent een vast benoemd personeelslid bij een externe overheid en u bent tewerkgesteld in een 
functie van een gelijkwaardige graad.  
Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter): 

- Federale overheid 
- Diensten van andere gemeenschappen en gewesten 
- Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, 

Vlaams Parlement, UZ Gent) 
- Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s) 
- Onderwijssector 

 
Ook wie solliciteert via de interne arbeidsmarkt of via externe mobiliteit, moet beschikken over de hoger 
vermelde vereiste relevante werkervaring. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Tamara Mertens, tamara.mertens@vlaanderen.be, 0492 15 18 05). 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

• Beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en een goede 
kennis van het Frans en het Engels. Van de functiehouder wordt verwacht dat hij/zij zich de taal van 
een nieuwe post bij een mutatie zo snel mogelijk meester maakt. 

• Vertrouwd zijn met de structuren, instellingen en bevoegdheden van de Vlaamse overheid. 
• Vertrouwd zijn met het Vlaams buitenlands beleid. 
• Vertrouwd zijn met de werking van de instellingen in het ambtsgebied of bereid zijn zich hierin verder 

te verdiepen. 
• Vertrouwd zijn met de politieke/maatschappelijke ontwikkelingen in het ambtsgebied of bereid zijn 

zich hier verder in te verdiepen. 
• Brede en actuele kennis op sociaal-cultureel, politiek en economisch vlak, mede in internationaal 

verband. 

 
3 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).   
4 U hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:tamara.mertens@vlaanderen.be
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• Vlot kunnen werken met de courante Office-toepassingen.

4.2.2. Persoonsgebonden competenties 

• Zelfontwikkeling: Uw functioneren blijft verbeteren door te leren en mee te groeien met
veranderingen (niveau 2)

• Communiceren: U brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau
2)

• Samenwerken: U levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als
dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 3)

• Netwerken: U ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze
aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 3)

• Coachen: U ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen
ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 2)

• Oordeelsvorming: U uit meningen en u heeft zicht op de consequenties ervan, op basis van een
afweging van relevante criteria (niveau 2)

• Resultaatgericht: U onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te
overstijgen (niveau 2)

• Plannen & organiseren: U 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 2)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vindt u op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

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

1. U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. U hebt de burgerlijke en politieke rechten;
3. U bent geslaagd voor de selectieprocedure.
4. Indien u aangeworven wordt, moet u bijkomend binnen de twaalf maanden de

veiligheidsmachtiging verkrijgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van een diplomatieke
functie.

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

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


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

pagina 10 van 15       www.werkenvoorvlaanderen.be 

5 AANBOD 

• U beschikt over een diplomatiek statuut/paspoort.
• De werkgever staat in voor de aansluiting bij een hospitalisatieverzekering, een medische verzekering 

en een repatriatieverzekering.
• U ontvangt een maandelijkse postvergoeding als tegemoetkoming voor de kosten en lasten die 

gepaard gaan met het wonen en werken in het buitenland (in functie van verwijdering en hardship 
van de post en de levenskost ter plaatse).

• U hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor verhuizing van België naar de standplaats.
• De werkgever voorziet een tussenkomst in de huur van de woning ter plaatse.
• U hebt recht op een vergoeding voor de inrichting van de woning.
• U hebt recht op een studietoelage voor studerende kinderen.
• U hebt recht op extra-kinderbijslag.
• U komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties 

en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werkt u mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

• U krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 
betreft.

• Uw werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij u 35 dagen vakantie per jaar , 
bovendien hebt u ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

• Uw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt vergoed door uw werkgever.
• U wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van Vertegenwoordiger van de Vlaamse 

Regering in het buitenland (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.
• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 

lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator 
kunt u het nettosalaris (exclusief vergoedingen) berekenen, aangepast aan uw individuele situatie.

• Uw eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De 
proeftijd is niet van toepassing indien u reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang 
als de vacature bent tewerkgesteld.

• Wordt u aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. 
U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

• Als u solliciteert via horizontale mobiliteit, moet u de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen. U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoudt u ook uw laatst verworven administratieve 
anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 
toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire 
functie via de horizontale mobiliteit.

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

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

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we u in dat geval steeds 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 u ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van uw diploma)  gaan we na 
of u 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 gebeurt in de week van 9 november 2020. (datum onder voorbehoud) 

6.1.2. Voorselectie op basis van motivatie en verwachtingen (sollicitatieformulier), 
schriftelijke proef, video-interview en computergestuurde test 

 
Een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit beoordelen uw 
kandidatuur op basis van volgend criterium :  
 

• Eerste toetsing van uw motivatie en verwachtingen (cfr. het door u ingevulde 
sollicitatieformulier.) 

 
De schriftelijke proef wordt opgemaakt door de wervende entiteit. De proef zal elektronisch 
doorgestuurd worden en kan u thuis oplossen. De opgave zal u bezorgd worden op 23 november om 
14u (Belgische tijd). U hebt tijd tot 23 november, 16u (Belgische tijd)  (datum onder voorbehoud) om het 
resultaat terug te sturen. De proef bestaat uit het schrijven van een essay over een door het 
Departement bepaald onderwerp met een internationale dimensie.  
 
Door middel van een video-interview en een computergestuurde test beoordelen een 
selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit uw kandidatuur op volgend 
criterium : 
 

• Eerste toetsing van uw technische en persoonsgebonden competenties  
 

U kan deelnemen aan het video-interview en de computergestuurde test afleggen op 24, 25 of 26 
november 2020.  (data onder voorbehoud). 
 
De beoordeling gebeurt in de week van 7 december 2020. 



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

pagina 12 van 15       www.werkenvoorvlaanderen.be 

Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% scoort op elk van de onderdelen en 60% behaalt 
op het geheel van alle criteria én wie behoort tot de 25 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan 
de volgende module. De 25 hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende module.. 
Als een van de 25 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, 
kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. 

6.1.3. Voorselectie op basis van taaltesten 

Door middel van een schriftelijke en mondelinge taaltest beoordeelt een taalcentrum de volgende 
competenties: 

• Schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels niveau C1
• Schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans niveau B2

Consultants van een extern selectiekantoor nemen deze screening af. 

Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie het gevraagde niveau haalt op beide talen kan deelnemen 
aan de volgende module 

Deze module vindt plaats tijdens de week van 14 tot 18 december 2020. (datum onder voorbehoud). 

6.2. MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

Door middel van een assessment center (met persoonlijkheidsvragenlijst) worden volgende competenties 
bevraagd: 

• Zelfontwikkeling
• Communiceren
• Coachen
• Oordeelsvorming
• Resultaatsgerichtheid
• Plannen en organiseren

Consultants van een extern selectiekantoor nemen deze screening af.  

Dit assessment is adviserend. 

Deze module vindt online plaats in de maand januari 2021 (datum onder voorbehoud). 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case, rollenspel, technische vragen en de resultaten van het 
assessment beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke 
volgende criteria: 

• Uw motivatie
• Uw visie op en inzicht in de functie
• Uw technische competenties
• Bijkomende persoonsgebonden competenties
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o Netwerken
o Communiceren

• Uw inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel in de maand februari 2021 (locatie en datum onder 
voorbehoud). 

Op basis van het verkregen totaalbeeld wordt u ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de 
selectieprocedure voor de functie.  

Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. U 
wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht uw geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als u een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Hebt u 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 

Nam u na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd u toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager 
daarover beslist. Voeg bij uw sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 

7 HOE KAN U SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 6 november 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Uw sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Behaalde u uw  diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de 
selectieverantwoordelijke uw diploma in de LED-databank na.  
Behaalde u voor 2002 uw diploma of solliciteert u op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij uw 
sollicitatie een kopie.  

Kan u niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  U stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Uw kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als u het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van uw 
diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8 VRAGEN 

Als u bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kan u contact opnemen met: 

Bart Laethem 
Afdelingshoofd 
Afdeling Diplomatiek Netwerk 
M +32 477 27 12 91 

Als u bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kan u contact 
opnemen met: 

Tamara Mertens 
selectieverantwoordelijke 
tamara.mertens@vlaanderen.be 
tel 0492 15 18 05 

Als u bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kan u contact opnemen met: 

Michel Delesalle en/of Tosca Penninckx 
Beleidsmedewerkers afdeling Diplomatiek Netwerk 
generiek.din@buza.vlaanderen 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen maart 2021. 

Na kennisgeving van uw resultaat kan u feedback vragen. U kan daarvoor een mail sturen naar 
tamara.mertens@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van Diplomatiek Vertegenwoordiger bij het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, die 
bestaat uit de lijst van geslaagden. 

mailto:tamara.mertens@vlaanderen.be
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Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan u gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als Diplomatiek Vertegenwoordiger. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  

Om de invulling van nieuwe of vrijgekomen standplaatsen in te vullen zal er een oproep gebeuren uit de 
algemene werfreserve. Om te kunnen inspelen op de specifieke eisen van deze verschillende standplaatsen, 
zal er steeds een functiespecifiek selectiegedeelte worden georganiseerd. Voor elke functie kunnen er 1 of 
meerdere bijkomende selectieproeven georganiseerd worden, waarbij specifiek gepeild wordt naar de 
competenties die nodig zijn voor het goed uitoefenen van de functie op de specifieke standplaats.  

Tot die bijkomende selectieproeven behoort zeker een interview. De kandidaten die op basis van de 
bijkomende selectie geschikt bevonden wordt t.a.v. de concrete vacante functie, worden opgenomen in 
een afzonderlijke werfreserve met rangschikking. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht 
genomen. De sollicitanten die niet deelnemen aan of niet slagen voor deze proef (proeven) behouden hun 
plaats in de algemene werfreserve. 

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van contractuele vacatures voor de 
functie van Diplomatiek Vertegenwoordiger bij het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.  Wie 
zo contractueel in dienst komt, blijft evenwel wel zijn plaats in de reserve behouden. 

Als u in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien uw mening herziet en niet in dienst komt, 
verliest u uw plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal u statutair in dienst treedt, u niet langer 
tot een van de werfreserves behoort.  
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