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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Spreekt de schoonmaaksector jou aan? Heb je ervaring in leidinggeven op afstand en ben je iemand die 
beslissingen durft nemen? Draag je graag bij aan een optimale werking van de schoonmaak? Dan ben jij 
het teamhoofd schoonmaak kleine gebouwen die wij zoeken! 
 
Als teamhoofd ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak in de kleine gebouwen van de Vlaamse 
overheid. Je volgt de schoonmaak, die door eigen personeelsleden of door een externe firma gebeurt, in 
deze gebouwen op. Je onderhandelt met deze externe firma’s en sluit compromissen. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de organisatie en werking van jouw team. Aangezien jouw verantwoordelijken 
regelmatig op pad zijn, stuur je jouw team ook op afstand aan. Verder stuur je de werking bij afhankelijk 
van veranderende omstandigheden en denk je mee over de manier waarop we werken en onze 
schoonmaak organiseren in de kleine gebouwen. Ten slotte ben je ook het aanspreekpunt voor de klant, 
voor personeelsleden, voor externe firma’s, enz. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Facilitair Bedrijf staat in voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van 
facilitair management en is verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer, 
werkplekinrichting, gebouwgebonden facilitaire diensten, schoonmaak, catering, digitale drukkerij, 
goederen- en contractbeheer en logistiek transport. Daarnaast ondersteunt Het Facilitair Bedrijf alle 
entiteiten van de VO maximaal door het aanbieden van ICT- en informatiediensten, -producten en –
advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de VO als geheel en de lokale 
besturen en provincies.  
 
Je komt binnen de afdeling facilitair management terecht in het team schoonmaak kleine gebouwen. 
Daarvan ben jij het teamhoofd. Jouw team bestaat uit 7 verantwoordelijken schoonmaak, die 
rechtstreeks aan jou rapporteren, en 22 schoonmaakpersoneelsleden, die in tweede lijn aan jou 
rapporteren. Jouw team zit verspreid over diverse locaties in Vlaanderen. Je maakt deel uit van de staf 
en rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd. 



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 3 van 10 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden 
teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende de gegeven 
operationele doelstellingen te behalen. 
 

3.1 RESULTAATSGEBIEDEN  

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Dagelijkse planning en organisatie 
 
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 
bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van 
het team en hierover rapporteren teneinde deze 
werkzaamheden efficiënt en effectief te laten 
verlopen. 
 

- Opmaken van de jaarlijkse doelstellingen voor de 
individuele medewerkers 

- Organiseren van werkoverleg 

- Plannen en opvolgen van de dagelijkse werking 
van het team 

- Bepalen van prioriteiten, taakverdeling en 
tijdslimieten 

- Behandelen en oplossen van allerhande 
organisatorische problemen 

- Bijwonen stafvergadering, tijdig de te bespreken 
punten agenderen en documenteren en de 
actiepunten opvolgen 

- Voor elke kostensoort die onder uw bevoegdheid 
valt een planning opmaken 

- Zorgen voor welzijn en veiligheid op het werk 
- … 
 

Leiding geven aan medewerkers 
 
Aansturen en motiveren van medewerkers 
teneinde hen te stimuleren tot optimale 
prestaties, betrokkenheid en verdere 
ontwikkeling. 
 

- Plannings-, functionerings-, opvolgings- en 
evaluatiegesprekken voeren 

- Begeleiden en coachen van medewerkers 
- De goede werksfeer bewaken binnen de teams 

- Stimuleren en opvolgen van het leerproces van de 
medewerkers 

- Opstellen van werkplannen voor de 
personeelsleden en bewaken van de verdeling 
van de werklast 

- Zorgen dat leidinggevenden voldoende 
bevoegdheden krijgen en people management zelf 
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voldoende en correct opnemen 

- … 
 

Superviseren van de werkzaamheden 
 
De werkzaamheden binnen het team van nabij 
opvolgen teneinde ervoor te zorgen dat de 
werkprocessen en resultaten beantwoorden aan 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen 
en procedures. 
 

- Bewaken van de afspraken m.b.t. 
kwaliteitsborging 

- Waken over de toepassing van de vastgelegde 
werkprocedures 

- Bewaken van klantvriendelijke, kwalitatieve 
dienstverlening binnen vastgelegde termijnen 

- De bepalingen in de bestekken voor uitbestede 
schoonmaak correct opvolgen 

- Voorstellen bespreken, begeleiden en evalueren 
van verbeteracties 

- De nodige initiatieven nemen voor het behouden 
en beheren van het ISO-certificaat 

- … 
 

Communicatie en contacten 
 
Informatie uitwisselen over de werkzaamheden 
teneinde alle betrokkenen op de hoogte te 
houden en onderling af te stemmen. 
 

- Verzekeren van een vlotte doorstroming van de 
relevante informatie binnen uw teams 

- Onderhouden van contacten en het geven van 
informatie aan klanten en leveranciers 

- Onderhouden van nauwe samenwerking met de 
andere collega’s uit de staf RD en andere collega’s 
uit HFB 

- … 
 

Beheer van middelen 
 
Instaan voor de beschikbaarheid van de 
middelen teneinde de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier. 
 

- Waken over de personeelsbezetting van uw team 

- Opmaken van een budgettaire inschatting en 
kosten-baten analyse bij opstarten van nieuwe 
projecten, bij aankoop van nieuw materiaal,… 

- Input leveren bij de opmaak van bestekken 
uitbestede schoonmaak 

- Correct besteden van de financiële middelen 
volgens afspraken en wetgeving  

- Continu uitgaven opvolgen, prioriteiten stellen en 
budgettaire planning bijsturen indien nodig 

- … 
 

Opnemen van taken 
 
Zelf opnemen van activiteiten teneinde het team 
te ondersteunen bij het tijdig en correct 

- Tijdig  behandelen van vragen en klachten van 
klanten (VKC’s) 

- Behandelen en opvolgen van werkaanvragen van 
klanten  door dit zelf op te nemen met het team, 
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afwerken van de geplande werkzaamheden. 
 

door dit te bespreken met andere teams  

- Eindverantwoordelijkheid opnemen wat betreft 
schoonmaak in kleinere gebouwen 

- Zelf strategische taken opnemen of operationele 
indien nodig 

- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan projecten 
- Behandelen van, adviseren bij of beslissingen 

nemen in complexe dossiers 
- … 
 

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 Facilitair bedrijf in de graad van 

B1  ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen Het Facilitair 
Bedrijf én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en je wordt 
betaald in een salarisschaal in de graad van B1.   
 

2) Je hebt minimaal 6 jaar beroepservaring in leiding geven binnen de professionele schoonmaak aan 
teams ‘op afstand’.  
 

3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (gitte.collier@vlaanderen.be en tel 0492 18 31 85). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Kennis van ISO 9001 procedures; 
• Kennis van schoonmaaktechnieken; 

• Goede kennis van Het Facilitair Bedrijf. 

 Persoonsgebonden competenties  
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• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 2) 

 
• Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen 

ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 1) 
 

• Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de 
entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 1) 
 

• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 
komen aan toekomstige uitdagingen (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 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. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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5 AANBOD 

• Je wordt bevorderd in de graad van hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal 
B211 (bij 0 jaar anciënniteit).  Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als 
zelfstandige. 

• Je eerste 4 maanden vormen een proeftijd.  Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed 
gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36). 

• 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 26 mei 2021.  

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een assessment worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen niveau 2 
• Coachen niveau 1 
• Oordeelsvorming niveau 1 
• Richting geven niveau 1 
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• Innoveren niveau 1 
• Klantgerichtheid niveau 1 

 
Het assessment center neemt deze screening af. Deze module is adviserend. Deze module vindt plaats bij 
Hudson in de week van 27 mei 2021 (periode onder voorbehoud).  
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

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

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Bijkomende persoonsgebonden competentie: plannen & organiseren (niv 2) 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via Microsoft Teams) op 7 juni 2021 (datum 
onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld 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. 
 
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 



   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 9 van 10 

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: 
 

Nancy Herwegh 
Afdelingshoofd 
nancy.herwegh@vlaanderen.be 
tel 0497 12 73 36  

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

Gitte Collier   
selectieverantwoordelijke   
gitte.collier@vlaanderen.be    
tel 0492 18 31 85   

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

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:nancy.herwegh@vlaanderen.be
mailto:gitte.collier@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind juni 2021.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
gitte.collier@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 teamhoofd schoonmaak kleine gebouwen bij Het Facilitair Bedrijf, die bestaat uit de lijst 
van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 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 teamhoofd schoonmaak kleine gebouwen bij Het Facilitair Bedrijf. 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.  
 
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.  
 


