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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Help je graag mee aan de uitwerking van een visie rond kennis- en informatiemanagement? Haal je 
voldoening uit het ontsluiten van informatie en beschik je bovendien over sterke communicatieve 
vaardigheden? Het Juridisch Kenniscentrum is op zoek naar een collega die mee instaat voor het kennis- 
en informatiemanagement van de afdeling.   

Als kennis- en informatiebeheerder zal jij, onder leiding van je teamverantwoordelijke: 

✓ Meehelpen bij het analyseren van de informatieketen en kennis- en informatiebehoeften 
voor de afdeling en de klanten van de afdeling 

✓ Meehelpen bij het adviseren van de afdeling op vlak van kennis- en informatiemanagement  
✓ Meehelpen bij het optimaliseren en onderhouden van de kennis- en informatieprocessen 

binnen de afdeling (in lijn met AgO-processen) 
✓ De kenniscultuur stimuleren 
✓ Er mee voor zorgen dat kennis in de afdeling wordt geïmporteerd, gedeeld, geborgd, 

gedistribueerd, verder ontwikkeld en gecombineerd 
 
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 

De afdeling Juridisch Kenniscentrum (JKC) bestaat uit 2 teams: een juridisch team en een team kennis- en 
informatiemanagement. 
 
Naast het beheren van kennis en informatie van de afdeling staat het team waarin je terecht komt in 
voor: 

• webbeheer en het ontsluiten van de informatie van JKC voor externen; 

• ontzorgen van het juridisch team door te helpen met het plannen en voorbereiden van 
vergaderingen en dagelijkse support op kantoor; 

• ontzorgen van JKC-medewerkers door hen logistieke ondersteuning te bieden. Nieuwe 
medewerkers worden door het team logistiek uitgerust en wegwijs gemaakt in de werking 

(onder andere van Elisa); 

• bieden van ondersteuning aan het management onder andere betreffende de 
personeelsadministratie.  

Je komt terecht in een team van 5 personeelsleden (inclusief de teamverantwoordelijke). 
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens 
de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen 
gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren. 
 
Informatie speelt een belangrijke rol in je werk als kennis- en informatiebeheerder. 
Onder de leiding van een teamverantwoordelijke sta je in voor het kennis- en informatiemanagement van 
de afdeling.  Dit betekent dat je zal: 
 

✓ Meehelpen bij het analyseren van de informatieketen en kennis- en informatiebehoeften 
voor de afdeling en de klanten van de afdeling 

✓ Meehelpen bij het adviseren van de afdeling op vlak van kennis- en informatiemanagement  
✓ Meehelpen bij het optimaliseren en onderhouden van de kennis- en informatieprocessen 

binnen de afdeling (in lijn met AgO-processen) 
✓ De kenniscultuur stimuleren 
✓ Er mee voor zorgen dat kennis in de afdeling wordt geïmporteerd, gedeeld, geborgd, 

gedistribueerd, verder ontwikkeld en gecombineerd 
 
 
Je bent een spilfiguur in de ontsluiting van informatie en communicatie over de thema’s die de afdeling 
behandelt. Je bent bedreven in het voeren van een klantgerichte communicatie. 
 
Je verschaft vanuit je specialisatie accuraat informatie aan belanghebbenden.  Je kan gegevens uit Elisa 
(databank met adviezen) halen en met elkaar combineren om informatie te verstrekken aan medewerkers 
van de afdeling, zodat zij een antwoord kunnen formuleren op vragen van belanghebbenden. 
 
Vanuit je specialisatie geef je een professionele begeleiding aan interne medewerkers en klanten teneinde 
deze medewerkers en klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van 
een gepast antwoord op hun nood of vraag.   
 
Als kennis- en informatiebeheerder ben je veelal verantwoordelijk voor wat er vervolgens met die 
informatie gebeurt. Jij bepaalt welke documenten bewaard blijven en voor hoelang. Jij zet een archief op 
en beheert dat in samenwerkingen met de teamverantwoordelijke en de dienst ICT en Informatiebeheer 
van het Agentschap Overheidspersoneel. 
Je wordt mee ingeschakeld om de communicatie met klanten van de afdeling op te stellen.   
 
Je staat mee in voor het webbeheer en het ontsluiten van de informatie van het JKC voor externen.  Je 
helpt met het plannen en voorbereiden van vergaderingen, met de dagelijkse support op kantoor en met 
de logistieke ondersteuning voor de medewerkers van de afdeling. Je biedt ook ondersteuning aan het 
management en zorgt voor de personeelsadministratie. 
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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 ervoor 

te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. 

 

- Contacteren van klanten en andere betrokkenen  

- Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken 

- Uitvoeren van een behoefteanalyse 

- De informatienoden van de afdeling en de klanten 
van de afdeling inventariseren en analyseren 

- Analyse van beschikbare of nog te ontwikkelen 
informatiebronnen  

- Insteek uit het werkveld opvangen via allerhande 
kennisoverdracht (bevraging, overleg, digitaal 
platform, enquêtes) 

- Meehelpen uitwerken van een visie rond kennis- en 
informatiemanagement samen met het team en de 
teamverantwoordelijke 

- Peilen naar de behoeften van de klanten omtrent 
informatiebeheer projecten en 
informatievraagstukken (de archivering, 
elektronische formulieren, documenten en data, …) 

- Plannen van stappen in de implementatie van een 
project 

- … 

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. 

- Redactie van teksten, vertaalwerk, …  

- Je voert controles uit op de (metadata van de) 
aangeleverde documenten en detecteert problemen 

- Uitvoeren van specifieke bevragingen en peilen naar 
behoeften op vlak van informatie- en kennisbeheer via 
diverse communicatiemiddelen 

- Deelnemen aan projecten in het kader van kennis- en 
informatiebeheer 

- Meewerken aan het optimaliseren van de kennis- en 
informatieprocessen en de bijhorende procedures 

- Formuleren van verbeterinitiatieven 

- Helpen bouwen aan een professioneel netwerk van 
informatiebeheer 

- Dienstverlening naar de klant op vlak van kennis-, 
informatie-, en documentbeheer 

- Inhoudelijke ondersteuning van trash days, digitale en 
fysische archiefbeheersstructuren, dataclassificatie 

- Uittesten van opgezette systemen en instrumenten 

- Toegankelijk maken van documenten 

- Vereenvoudigen van sjablonen 



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 5 van 15 

- Administratieve ondersteuning bieden bij de opmaak 
van de dossiers van de Raad van Beroep 

- Opzoekingen in het Document Management Systeem 
om collega’s van binnen en buiten de afdeling de 
nodige informatie te bezorgen om hen in staat te 
stellen een dossier af te werken 

- Ondersteuning bieden bij de opmaak van de 
beleidsbrief door relevante informatie op te zoeken in 
het document management systeem 

- Logins van databanken login beheren (b.v. Jura) en op 
vraag van de juristen assisteren bij opzoekingen in de 
databank 

- … 

Rapporteren 

 

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en 

resultaten met als doel de leidinggevende/het 

team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de 

kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te 

sturen. 

 

  

- Schrijven van ontwerpnota’s samen met de 
teamverantwoordelijke kennismanagement en 
deelnemen aan overlegstructuren 

- Schrijven van handleidingen en best-practices 

- Richtlijnen bepalen in informatiebeheer en uitdragen 
(dataclassificatie, best-practices) 

- Rapporteren over de eigen werkzaamheden aan de 
teamverantwoordelijke 

- Gegevens/informatie in de gevraagde en toegankelijke 
vorm uit de databases halen en deze presenteren aan 
het management en medewerkers van de afdeling  

- … 

Beheer van gegevens  

 

Inventariseren, verzamelen en analyseren van 

gegevens met als doel altijd te beschikken over 

degelijke en bruikbare gegevens. 

 

- Periodiek screenen van o.a. het Belgisch Staatsblad, de 
beslissingen van de Vlaamse regering, Gopress, … en 
relevante informatie filteren  

- Filteren van de relevante informatie en attenderen 
naar de afdeling, DCPA en geïnteresseerden binnen de 
Vlaamse overheid 

- Verzamelen, selecteren van alle andere relevante 
informatie en documentatie en wetgeving met het oog 
op opname in de adviezendatabank Elisa 

- Vakinhoudelijke tijdschriften bijhouden, verdelen en 
relevante informatie verwerken 

- Opvolgen dat de losbladige werken aangevuld 
worden met de bijwerkingen 

- Beheren van het archief / documentatiecentrum 

- Beheren van de SharePoint (toegangen, bibliotheken, 
lijsten, metadata,…) 

- Beheren van de Teams (toegangen, kanalen, tags,…) 

- Beheren van de Intranetpagina (startpagina 
onderhouden, bibliotheken aanmaken en beheren,…) 

- Invoeren, valideren, verwerken en rapporteren van 
data 

- Bewaken van de correcte toepassing van het gebruik 
van formulieren, toegankelijke documenten, 
informatiehuishouding in het informatiebeheerplan 
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- Alle relevante informatie en documentatie (o.a. uit 
vakinhoudelijke tijdschriften) en wetgeving 
importeren, invoeren en metadateren (linken, 
trefwoorden, dateren, …) in het 
informatiebeheerssysteem met als doel dat de 
dossierbehandelaar bij een opzoeking alle relevante 
informatie aangeboden krijgt (via linken, 
verwijzingen,…). Beslissen welke documenten dienen 
doorgestuurd te worden voor import, invoer en 
metadatering onder welke vorm (advies, bijlagen, … 
samengevoegd als één document of apart, …) met als 
doel de informatie in de adviezendatabank Elisa zo 
correct en efficiënt mogelijk ter beschikking te stellen 
van de gebruikers. 

- Problemen met Elisa, Teams, SharePoint en Intranet 
van het JKC detecteren, signaleren aan de bevoegde 
personen en opvolgen zodat het systeem steeds 
operationeel en toegankelijk is voor de gebruikers 

- Juridische vakbibliotheek van de afdeling beheren 

- De informatie op de website up-to-date houden 
(voorbeeld na publicatie in BS), structureren, 
ontsluiten (via trefwoorden, lijsten, …) en beschikbaar 
stellen van de websitegebruikers (webredactie) 

- … 

 

Informeren 

 

Informeren over producten, diensten, systemen of 

procedures met als doel ervoor 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. 

- Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan 
klanten 

- Organiseren van en/of technisch of vakinhoudelijk 
ondersteunen van cursussen 

- Assistentie verlenen bij het gebruik van 
gespecialiseerde systemen 

- Verspreiden van documentatie naar interne en/of 
externe klanten 

- Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, 
stuurgroepen, … 

- Uitleg geven rond procedures, regelgeving, 
dienstnota’s, … 

- Informatie geven aan klanten, … 

- Informatiebestanden en de informatiestroom beheren 
en uitbreiden 

- Advies geven aan de eindgebruikers van databases 
(o.a. Elisa) 

- Teksten schrijven in aangepaste taal en stijl 

- … 

 

Kennis m.b.t. het vakgebied  

 

- Volgen van trends op het vlak van kennis- en 
informatiebeheer, documentbeheer en archiefbeheer 
met focus op digitale duurzaamheid 

- Informatie-uitwisseling met vakgenoten 
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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. 

 

- Kennen en opvolgen van de technische 
ontwikkelingen binnen het vakgebied 

- Kennen 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 

- Nagaan of de uitgedragen richtlijnen (vb. heerlijk 
helder, kwaliteitsborging, afspraken gebruik Schakel, 
toegankelijkheid, vereenvoudigde formulieren) 
worden nageleefd door de medewerkers van de 
afdeling  

- … 

 

Ondersteunende taken 

 

Uitvoeren van allerhande operationeel 

ondersteunende taken teneinde bij te dragen tot een 

vlotte werking van de dienst of afdeling. 

 

- Opzoeken van wetgeving, artikels, … op vraag van 
klanten (juristen/dossierbehandelaars van de afdeling) 
bijvoorbeeld in vakbibliotheek en/of bij bibliotheek 
DAR en deze informatie ontsluiten naar de 
vraagsteller en verder naar de afdeling toe 

- Handleiding opstellen en onderhouden om collega’s in 
staat te stellen documenten in te scannen en af te 
halen van de netwerkschijven  

- Handleiding opstellen en onderhouden om de 
verzending en de publicatie (op de website) van een 
omzendbrief, dienstorder of mededeling voor collega’s 
mogelijk te maken 

- Collega’s begeleiden bij het klaarmaken en doorsturen 
van documenten allerlei bestemd voor het Document 
Management Systeem (Elisa)  

- Pas in dienst getreden collega’s opleiden en 
ondersteunen bij het ondervragen van het Document 
Management Systeem (Elisa) en andere databanken en 
websites (Jura, Gopress, Vlaams parlement, ...) 

- Inscannen van documenten op vraag van collega’s 

- Aanbieden van materiële en logistieke ondersteuning 
(b.v. bij verhuis afdeling, indiensttreding nieuwe 
collega’s, organiseren pensioenfeest, …) 

- Inspringen bij afwezigheid collega’s b.v. post ophalen 
en afgeven bij de verzending en sorteren naar de juiste 
afdelingen persoon, afdelingstelefoon aannemen en 
oproep doorgeven aan de inhoudelijk bevoegde 
persoon 

- Personen die van buitenaf vergaderingen komen 
bijwonen, wegwijs maken naar vergaderruimte 
(eventueel koffie aanbieden) en collega’s verwittigen 
dat de mensen reeds aanwezig zijn 
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4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) Je hebt een bachelor diploma (bij voorkeur in archiefbeheer, informatiebeheer, communicatie) of 
een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De 
volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   

 
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3 maanden na de uiterste 
inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het 
moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 
 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je 
kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma 
behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op 
basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen 
“artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
 

2) Je hebt een eerste functierelevante ervaring in kennis- en informatiemanagement. 
 

Werkervaring, stages, vrijwilligerswerk, opleidingsonderdelen of andere opdrachten in functie van een 
opleiding, worden aanzien als relevante ervaring.    
 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die 

overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.  

 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Tiffani Jeurissen, tiffani.jeurissen@vlaanderen.be en 0476 60 92 63). 
 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
mailto:tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
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4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Je hebt kennis over informatiemanagement, documentbeheer en archiefbeheer (dataclassificatie, 
informatiebeheersplan). Meer concreet beheers je zowel de nodige informaticatechnieken voor de 
invoer, opslag, verspreiding en productie van informatie, als de nodige zoekstrategieën voor het 
opsporen van informatie en het raadplegen van databanken en het internet. 

• Je hebt kennis van of ervaring met Microsoft Office 365. 
• Je hebt kennis van projectwerking. 
• Je bent in staat snel informatie op te nemen. 

 

 Pluspunten 

• Je hebt affiniteit met juridische dienstverlening. 
• Je beschikt over basiskennis van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS). 
• Je hebt ervaring met SharePoint. 

 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 1) 

• Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over 
(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. 
 

 

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

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 

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

5 AANBOD 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 

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

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

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een 
satellietkantoor werken bij de meeste functies.  

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de 
werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    

• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 
1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.  

• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, 
salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als 
zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je 
aanvangssalaris is minimaal 2419,99 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je 
je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

• Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode. 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen  

• 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 

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 jou 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 jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of 
je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 19 april 2021.  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een video-interview en een computergestuurde 
test 

 
Door middel van een video-interview en een computergestuurde test beoordeelt een 
selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende 
criteria: 
 

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• relevantie van je ervaring 
• eerste toetsing van je kennis van projectwerking 
• eerste toetsing van je competenties samenwerken, analyseren en klantgerichtheid 
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Ten laatste op 29 april 2021 beantwoord je de vragen in het video-interview én leg je de 
computergestuurde test af. De beoordeling gebeurt op 30 april 2021 (datum onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend indien er meer dan 8 kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. Om deel te kunnen nemen aan de volgende module, moet je minstens 50% 
behalen voor het video-interview. Daarnaast moet je ook minstens score 3 behalen voor alle criteria van 
de computergestuurde test (met uitzondering van 1 score die lager mag zijn). De 8 hoogst 
scorende kandidaten op het geheel van de testen worden uitgenodigd voor de volgende module. Bij 
gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 8 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 
kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 
uitgenodigd worden om deel te nemen.   
Indien er minder dan 8 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden, is deze voorselectie 
adviserend.  
 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview en een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende competenties 
bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen niveau 1 
• Samenwerken niveau 1 
• Klantgerichtheid niveau 1 
• Analyseren niveau 1 
• Plannen en organiseren niveau 1 
• Zorgvuldigheid niveau 1 

 
Een selectieverantwoordelijke neemt deze screening af.  
 
Deze module is adviserend en vindt plaats via Microsoft Teams op 10 of 11 mei 2021 (datum onder 
voorbehoud). 
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je persoonsgebonden competentie communiceren 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
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Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via Microsoft Teams) op 26 of 27 mei 2021 (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. 
 
Wie slaagt, wordt (gerangschikt op basis van de resultaten in de selectieprocedure) opgenomen in een 
wervingsreserve. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je 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 je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 20 april 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
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.  
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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). 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: 
 

Quirine De Mulder 
Teamverantwoordelijke Kennis- en Informatiemanagement 
quirine.demulder@vlaanderen.be 
0474 66 28 53 

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

Tiffani Jeurissen 
Selectieverantwoordelijke 
tiffani.jeurissen@vlaanderen.be  
0476 60 92 63 

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

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure begin juni kan worden afgerond.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
tiffani.jeurissen@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 3007. 
 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:quirine.demulder@vlaanderen.be
mailto:tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
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10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van kennis- en informatiebeheerder bij het Agentschap Overheidspersoneel die bestaat uit de 
lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als kennis- en informatiebeheerder. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van 
bepaalde duur voor de functie van kennis- en informatiebeheerder bij het Agentschap Overheidspersoneel. 
Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden. 
 
Je verliest je plaats in de werfreserve indien:  

• je op 20 juli 2021 niet beschikt over het vereiste diploma, zoals vermeld in punt 4.1;  
• je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst 

komt bij de wervende entiteit;   
• je tewerkgesteld wordt in de functie van kennis- en informatiebeheerder bij het Agentschap 

Overheidspersoneel;  
• je uit de werfreserve wenst geschrapt te worden. 


