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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Ben jij gebeten door het thema Leren en Ontwikkelen? Draag je graag bij aan een kwaliteitsvol 
opvolgingsproces van vormingsdossiers? Ben jij vertrouwd met de verschillende fases in een 
vormingsproces? Dan ben jij misschien wel de coördinerend dossierbehandelaar waar wij naar op zoek 
zijn! 
 
Als coördinerend dossierbehandelaar ben je de rechterhand van de projectleider Vormingsbeheer en de 
teamverantwoordelijke Leren en Ontwikkelen (L&O). Je bent verantwoordelijk voor het beheren en 
behandelen (inclusief de betaling) van vormingsdossiers: je ondersteunt de projectleider en de 
teamverantwoordelijke door de inhoudelijke verwerking en opvolging van de vormingsaanvragen met 
als doel ervoor te zorgen dat deze correct, efficiënt en klantgericht doorstromen in het vormingsproces. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. 

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid op het 
vlak van personeel en organisatieontwikkeling. Ze bouwt een HR beleid uit voor de ganse Vlaamse 
overheid, volgt dit op en evalueert. Ze zorgt voor de verdere ontwikkeling van HR-professionals en sterk 
leiderschap binnen de Vlaamse overheid.  
 
AgO biedt een gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan met betrekking tot personeelsadministratie, 
rekrutering en selectie, sociale dienstverlening, personeelsregelgeving, opleidingen, welzijn en diversiteit. 
Daarnaast verzorgt zij een digitale ondersteuning van HR (HR-data en HR-applicaties o.a. Vlimpers). 
Zij ondersteunt de HR-functie in de entiteit door:   

• een klankbord te bieden - ook bij andere HR-professionals uit de Vlaamse overheid;  
• samen te werken in projecten;  
• gedeelde HR-instrumenten te ontsluiten.   

 
Ze versterkt de Vlaamse overheid als diverse organisatie door middel van streefcijfers en verruiming van in
-stroom.   
Als coördinerend dossierbehandelaar kom je terecht in het team Leren en Ontwikkelen dat deel 
uitmaakt van het Dienstencentrum Talent en Welzijn. Het Dienstencentrum Talent en Welzijn versterkt 
de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en organisaties van de Vlaamse overheid door 
proactieve en onderbouwde HR-dienstverlening en door een betrouwbare partner te zijn binnen en 
buiten AgO en de Vlaamse overheid. 
 
Het team Leren en Ontwikkelen staat in voor een gevarieerde en allesomvattende dienstverlening rond 
leren en ontwikkelen:    

• Verwerken van vormingsaanvragen van medewerkers; 
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• Aanbieden en organiseren van AgO-opleidingen; 

• Het opzetten van leertrajecten in de module Leren van Vlimpers; 

• Aanbieden van maatopleidingen voor agentschappen en departementen van de Vlaamse 

overheid; 

• Voorzien in digitale leermogelijkheden op het leerplatform binnen de module Leren; 

• Ondersteunen van de vormingsverantwoordelijken bij agentschappen en departementen 

(adviesverlening, verzorgen van leertrajecten voor vormingsverantwoordelijken, aanbieden van 

mogelijkheden om beroep te doen op consultancy via raamcontracten); 

• Ondersteunen van andere AgO-teams bij het vorm geven van leertrajecten voor medewerkers 

van de Vlaamse oveheid 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Beheren en behandelen van dossiers en gegevens met als doel ervoor te zorgen dat interne1 processen 
efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en dat procedures, wet- en regelgeving worden 
gerespecteerd. 
 
Als coördinerend dossierbehandelaar volg je de vormingsaanvragen dagelijks op in Vlimpers Leren, je 
registreert en/of controleert gegevens nauwgezet in Vlimpers Leren, je vraagt bijkomende informatie op, 
je controleert vormingsgegevens en begeleidt personeelsleden/klanten tijdens het vormingsproces. Ook 
zorg je voor de opmaak van inkooporders en de betaling van de facturen van de vormingsaanvragen in 
Orafin. Om een efficiënt en kwaliteitsvol opvolgingsproces van vormingsdossiers te garanderen, werk je 
intensief samen met je collega’s vormingsbeheerders in het team L&O. 
 
Voor het team functioneer je als een expert in de werking van Vlimpers Leren (opzetten van 
maatopleidingen, integreren van leerobjecten en leertrajecten in het leerplatform, koppelen van testen 
en certificaten aan opleidingen, configureren van digitale communities enzoverder). Je staat in voor het 
opleiden en coachen van je collega’s vormingsbeheerders in het team L&O met betrekking tot alle 
functionaliteiten van de module leren. 
 
Je neemt deel aan werkgroepen of projecten. Je geeft vanuit je expertise advies aan de projectleiders of 
de teamverantwoordelijke om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen bereiken. Cruciaal is dat je 
deadlines nauwgezet opvolgt en de projectleider en de teamverantwoordelijke hierin ondersteunt. Je 
zorgt samen met de projectleider en de teamverantwoordelijke voor vereenvoudiging van de 
procedures, processen, werkwijze, … Dit is noodzakelijk om o.a. tot een uniforme aanpak te komen.  
 

 
1 Intern moet opgevat worden als de hele Vlaamse overheid en daaraan verbonden organisaties zoals scholen, ziekenhuizen. Interne processen sluiten niet uit dat er 
externe gevolgen, externe input of externe doelgroepen zijn. 
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Je neemt deel aan klantenoverleg (bestaande en nieuwe klanten) of geeft een belangrijke input hiervoor 
om tot performante afspraken te komen met de klanten. 
 
Tot slot sta je ook in voor de ondersteuning van het team door bijvoorbeeld als back-up te fungeren 
voor andere dossierbehandelaars. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 
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Gegevensverzameling 

 
Verzamelen, vervolledigen en administratief 

verwerken van gegevens met als doel dossiers 

en bestanden met volledige en correcte 

informatie beschikbaar te hebben. 

 

- Je verzamelt, vervolledigt en verwerkt gegevens 

van externe opleidingsaanvragen, 

maatopleidingen, leertrajecten, … inhoudelijk met 

als doel dossiers met volledige en correcte 

informatie beschikbaar te hebben 

o Je zoekt of vraagt eventuele 

ontbrekende gegevens op (voor o.a. 

volledigheid van de externe 

opleidingsaanvragen/ 

maatopleidingen en leertrajecten, 

ontbrekende goedkeuring 

leidinggevende en/of budgethouder, 

ontbrekende bijlagen, …); 

o Je laadt leerobjecten (video’s en 

materialen) op in Vlimpers Leren; 

o Je zet maatopleidingen en 

leertrajecten op in Vlimpers Leren;  

o Je maakt een inkooporder (nr) op in 

Orafin en linkt deze aan 

desbetreffende vormingsaanvraag; 

o Je betaalt de facturen van de 

vormingsaanvragen in Orafin; 

o …. 

-  

Controle van gegevens 

 
Verifiëren en controleren van documenten en 

gegevens met als doel te verzekeren dat 

vormvereisten, procedures en regelgeving 

gerespecteerd worden. 

 

- Je verzekert dat de externe opleidingsaanvragen, 

maatopleidingen, leertrajecten, … de 

vormvereisten, procedures en regelgeving 

respecteren; 

- Je verifieert en controleert continu en tijdig alle 

vormingsaanvragen (met oog op opvolging en 

kwaliteitscontrole); 

- Je verifieert en controleert continu en tijdig de 

inkooporders en de betaling van de facturen; 

- …  
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Verwerken van gegevens en behandeling van 

dossiers 

 
Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het 

vormingsdossier en bewerken van gegevens met 

als doel via een tijdige en correcte behandeling 

een goede dienstverlening te verzekeren. 

 

- Je ondersteunt de projectleider en 

teamverantwoordelijke inhoudelijk en 

administratief bij vormingsdossiers door alle 

voorziene administratieve en inhoudelijke 

stappen binnen het dossier, voor de 

verschillende fases in het vormingsproces, uit te 

voeren; 

- Met administratieve en inhoudelijke stappen 

worden bedoeld: controleren van 

vormingsaanvragen (externe opleidingen, 

maatopleidingen, leertrajecten, …) op 

volledigheid in Vlimpers Leren en Schakel, 

opmaken van inkooporders in Orafin, betalen 

van vormingsfacturen in Orafin, geblokkeerde 

facturen nakijken en betalen, …; 

- Je bent back-up voor je collega’s 

dossierbehandelaars; 

- … 

 

Informatie-uitwisseling 

 
Informatie uitwisselen en diverse vragen 

beantwoorden met als doel klanten en andere 

betrokkenen correct te informeren. 

 

- Je behandelt vormingsaanvragen van de klant 

en beantwoordt hun vragen via Vlimpers Leren, 

Schakel, mail of telefonisch en volgt deze vragen 

op; 

- Je begeleidt je klanten/personeelsleden in het 

vormingsproces en geeft hen hierbij de nodige 

uitleg; 

- Je bent aanspreekpunt voor je klant(en); 

- Je wisselt informatie uit met collega’s op de 

werkvloer en door deelname aan het 

teamoverleg; 

- Je rapporteert aan de projectleider en de 

teamverantwoordelijke over de stand van zaken 

van vormingsdossiers; 

- ….  
Werkrelaties 

 

Werkrelaties onderhouden met betrekking tot 

dossiers en gegevens met als doel door een goede 

samenwerking een efficiënt verloop van het 

proces te garanderen. 

 

- Je neemt deel aan het teamoverleg, 

werkgroepen (bv. rond de module Leren) en 

projectvergaderingen; 

- Je ontwikkelt je samen met de collega’s tot een 

team dat vlot op elkaar is afgestemd; 

- Je bespreekt vragen en dossiers met collega’s; 

- Je bouwt een vertrouwensrelatie op met 

klanten en neemt initiatieven om de 
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samenwerking te verbeteren bv. 

vereenvoudiging van de procedures, werkwijze, 

…; 

- Je neemt als expert een belangrijke rol op in het 

zoeken naar oplossingen voor noden van de 

klanten, …; 

- …  
Organisatie- en samenwerkingsvorm 

 

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als 

inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis 

verder uit en verankert deze binnen de 

organisatie met als doel het kennisniveau op peil 

te houden. 

 

- Je bent expert in de module Leren voor het 

verwerken van externe opleidingsaanvragen, 

opladen van leerobjecten (video’s en materialen), 

opzetten van maatopleidingen en leertrajecten, 

testen en certificaten, communities, …; 

- Je voorziet in opleiding en coaching opdat je 

collega’s en klanten over de nodige 

vaardigheden beschikken om te werken met de 

module Leren in Vlimpers; 

- Je helpt bij het uittesten van systemen en 

digitale leermogelijkheden in relatie tot Vlimpers 

Leren. Je koppelt terug over de functionaliteit 

van systemen en leercontent aan de 

projectleiders, de applicatiebeheerder of externe 

specialisten; 

- Je werkt nauw samen met de 

applicatiebeheerder (HR TD), klanten, … met als 

doen Vlimpers Leren verder te optimaliseren 

- Vanuit je expertise heb je een adviserende 

functie ten aanzien van projectleiders, de 

teamverantwoordelijke en inhoudelijke 

verantwoordelijken voor AgO-opleidingen; 

- …  

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarden: 
 
1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap Overheidspersoneel 

in de graad van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in 
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proeftijd) binnen het Agentschap Overheidspersoneel én geslaagd voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking2 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad 
van medewerker of technicus. 
 

2) Je beschikt op datum van publicatie over 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot 
dossierbeheer. 

 
3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Tiffani Jeurissen, tiffani.jeurissen@vlaanderen.be, 0476 60 92 63). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 

• Je hebt een goede kennis van de courante MS Office toepassingen (MS Outlook, MS Teams, Word, 
Excel,…), internet, het personeelssysteem Vlimpers en Schakel. 

• Je hebt een doorgedreven kennis van de module Leren (Vlimpers) en achterliggende processen met 
het oog op: 

o het optimaliseren van processen en systemen binnen de module Leren; 
o het opbouwen van diverse types van modulaire leertrajecten in de module Leren (in overleg 

met de klant); 
o het technisch en inhoudelijk ondersteunen van collega’s (dossierbeheerders, projectleiders, 

inhoudelijk verantwoordelijken voor AgO-opleidingen); 
o het opleiden en coachen van collega’s binnen het team; 

• Je hebt de nodige kennis om inkooporders aan te maken en facturen te betalen binnen Orafin; 
• Je hebt een goede kennis van de structuur en de werking van de Vlaamse overheid in het algemeen. 

 

 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 1) 

 
2 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).   

mailto:tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• 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) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (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) 
 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(niveau 2) 
 

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.   
 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: 
 
▪ voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde  
▪ geslaagd zijn voor de selectieprocedure 
▪ ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn 
▪ je in dienstactiviteit bevinden  
▪ burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 
 
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 wordt bevorderd in de graad van hoofdmedewerker (rang C2) met de bijbehorende salarisschaal 
C211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als 
zelfstandige. 

• Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed 
gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36). 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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• De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de 
selectiebeslissing. 

 
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 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 24 mei 2021. 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst 

 
Door middel van een standaardvragenlijst beoordeelt een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden 
van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• Eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• Relevantie van je ervaring 
• Eerste toetsing van je technische competenties 

 
De beoordeling gebeurt samen met de cv-screening in de week van 24 mei 2021. 
 
Deze voorselectie is eliminerend indien er meer dan 4 kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 4 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid 
van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 4 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 
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kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 
uitgenodigd worden om deel te nemen. 
Indien er minder dan 4 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) 
• Analyseren (niveau 1) 
• Oordeelsvorming (niveau 1) 
• Klantgerichtheid (niveau 1) 
• Zorgvuldigheid (niveau 1) 
 
Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
 
Deze module vindt plaats in via MS Teams op 7 juni 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 bijkomende persoonsgebonden competentie zorgvuldigheid (niveau 2) 

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats via MS Teams op 7 juni 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 opgenomen in een wervingsreserve. 
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De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

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 25 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier 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. 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: 
 

Tom Geys 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Projectleider 
tom.geys@vlaanderen.be 
0492 34 73 46 

 
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 kan worden afgerond tegen midden juni 2021.  
 
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 3227. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van coördinerend dossierbehandelaar bij entiteit 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 coördinerend dossierbehandelaar. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen. 
 

mailto:tom.geys@vlaanderen.be
mailto:Tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:tiffani.jeurissen@vlaanderen.be
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Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de 
reserve behoort. 
 


