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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract 
onbepaalde duur): 
 

ONDERZOEKSMEDEWERKER VERKEERSMODELLEN 
 

Afdeling:   Beleid    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A1  
Graad:    adjunct van de directeur                
Standplaats:   Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (op wandelafstand van station Brussel-   

Noord)       
Vacaturenummer: req1341 

 

1.  Functiecontext 
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het 
water en door de lucht.  
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de 
mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op 
het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de 
haveninfrastructuur.  
 
De functie van onderzoeksmedewerker verkeersmodellen situeert zich binnen de afdeling Beleid van het 
departement. Deze afdeling zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan 
een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de 
agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en 
ontwikkelingen en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de 
infrastructuur. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op. 
De afdeling heeft een zetel te Brussel en in de provinciehoofdsteden. In totaal zijn er ongeveer 85 

personen tewerkgesteld in deze afdeling. 
 
Je komt terecht in het team Verkeersmodellen. Dit team bestaat uit een tiental personen en het team 
heeft een duidelijke missie opgesteld. Deze luidt als volgt: ‘Het team Verkeersmodellen draagt bij tot 
een objectief en kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid door een kwantitatieve onderbouwing van de effecten 
van mobiliteits- en infrastructuurmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen zowel op korte als 
middellange termijn.’  
 
Dit gebeurt door middel van: 

• Uitvoeren van studies met behulp van de beschikbare verkeersmodellen 
• Adviesverlening op basis van studies met behulp van de beschikbare verkeersmodellen 
• Aanreiken van gegevens uit de beschikbare verkeersmodellen  

• Ontwikkelen en actualiseren van de beschikbare verkeersmodellen 
• Onderzoek uitvoeren naar optimalisatie van de beschikbare verkeersmodellen  



 

 

 
 

 

 
Selectiereglement – onderzoeksmedewerker verkeersmodellen – req1341 Pagina 2 van 8 

• Adviesverlening over de inzet van verkeersmodellen binnen het departement MOW of bij 
uitbreiding de ganse Vlaamse overheid. 
 

Het team Verkeersmodellen beheert verschillende soorten verkeersmodellen, met name strategische en 
dynamische verkeersmodellen. Deze worden beiden ingezet in het kader van analyses en studies 
omtrent individuele maatregelen of een samenhangende reeks van maatregelen binnen het 
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Deze maatregelen kunnen 
zowel infrastructureel (aanpassing van het netwerk voor de gemotoriseerde weggebruikers, nieuwe 
buslijnen, nieuwe weginfrastructuur, …) als niet-infrastructureel (maatregelen omtrent ander beleid van 
de Vlaamse Regering zoals kernverdichting, rekeningrijden, parkeerbeleid,…) zijn. Daarnaast kunnen dit 
zowel maatregelen betreffen die op middellange termijn (5-10 jaar) als op korte termijn (1-2 jaar) 
geïmplementeerd zouden worden. Deze elementen en de detailgraad van de studie bepalen welk soort 
verkeersmodel ingezet wordt. Meer informatie omtrent deze verkeersmodellen, kan men terugvinden op 
de volgende webpagina: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen . 
 
Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. 
Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid. 
 
Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en 
de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Je takenpakket bestaat uit 2 aspecten: 
 
Voor het uitvoeren van de hierboven vermelde studies en analyses schakelt het team externe expertise 
in van een aantal studiebureaus. Jouw rol zal er enerzijds uit bestaan dat je aanspreekpunt voor de 
toepassingen met één van de beheerde verkeersmodellen wordt. Dit houdt in dat alle aanvragen voor 
analyses met behulp van verkeersmodellen bij jou terechtkomen. Je bent als het ware een brugfiguur 
tussen de klant en het team Verkeersmodellen.  
 
Voorbeelden van taken die je zal uitvoeren, zijn: 
 

• Coördineren en beheren van alle aanvragen: je beoordeelt voor elke aanvraag welk 
verkeersmodel het best ingezet zal worden, al dan niet in overleg met de andere leden van het 
team. Je behoudt ook het overzicht van alle aanvragen en rapporteert over de voortgang 
hiervan en de daaraan gekoppelde budgetten aan de teamcoördinator en/of het 
afdelingshoofd; 

• Je volgt de voortgang van de doorrekeningen door studiebureaus op in maandelijkse 
opvolgvergaderingen; 

• Via overleg met de klant en de studiebureaus zorg jij voor de vertaalslag van de noden van de 
klant naar de modeltechnische mogelijkheden; 

• Je volgt de grote dossiers inhoudelijk op; 

https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl


 

 

 
 

 

 
Selectiereglement – onderzoeksmedewerker verkeersmodellen – req1341 Pagina 3 van 8 

• Je plant overlegmomenten omtrent de voortgang van bepaalde toepassingen met de 
studiebureaus en de aanvragende instanties in; 

• Je vraagt (bijkomende) informatie op omtrent de concrete inhoud van de te evalueren 
maatregelen bij de instanties die een aanvraag hebben ingediend bij het team 
Verkeersmodellen; 

• Je maakt bestekken op en beoordeelt offertes voor ondersteuningscontracten rond 
toepassingen van verkeersmodellen;  

• Je voert doorrekeningen uit met strategische verkeersmodellen; 

• Je stelt rapporten op rond toepassingen verkeersmodellen en reviseert deze. 
 
Naast de taak van aanspreekpunt voor toepassingen, bouw je anderzijds specifieke expertise uit over 
de toepassing van de macroscopisch dynamisch verkeersmodellen voor de regio’s Antwerpen en 
Vlaamse Rand. Deze verkeersmodellen simuleren hoe verkeerstromen zich verplaatsen gedurende een 
spitsperiode en brengen zo de effecten van knelpunten op snelwegen en gewestwegen in kaart. Jij 
wordt verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van toepassingen met macroscopisch 
dynamische verkeersmodellen. 
 
Je bouwt deze expertise uit op verschillende manieren: enerzijds door het opvolgen van de 
ontwikkeling van de macroscopisch dynamische verkeersmodellen leer je de technische aspecten van 
dit verkeersmodel kennen, anderzijds door het zelf modelleren van maatregelen ter bevordering van de 
doorstroming van het wegverkeer, ondervind je wat de toepassingsmogelijkheden van dit type 
verkeersmodel zijn. Hierbij verwerk, interpreteer, documenteer en presenteer je de resultaten als 
verwachte filelengte, reistijd en voertuigverliesuren op overzichtelijke wijze. 
 
Voorbeelden van taken die hierbij aan bod zullen komen, zijn de volgende: 
 

• Uitvoeren van studies en uitwerken van adviezen m.b.t. de verkeersafwikkeling op de wegen 
voor zowel tijdelijke als permanente verkeerssituaties met behulp van macroscopisch 
dynamische verkeersmodellen 

• Opvolgen van de uitvoering van studies met macroscopisch dynamische verkeersmodellen door 
collega’s of door het studiebureau 

• Opvolgen van de opbouw, validatie en aanpassing van macroscopisch dynamische 
verkeersmodellen tot een bruikbaar onderzoeksinstrument (dat ingezet wordt voor het 
modelleren van maatregelen) 

 
Het aandeel van de verschillende deeltaken zal afhangen van de aanvragen voor het modelleren van 
verschillende maatregelen en de nood aan verdere ontwikkeling. 
 
 
Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en 
de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl. 

 

 
 
 

http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
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3. Profiel  
 
Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma1  
 

Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een wetenschappelijke richting (Wiskunde, Fysica,…) 
 

Je werkervaring 
 
Relevante werkervaring alsook ervaring met het verwerken van gegevens en/of verkeersmodellen 
zijn een pluspunt maar laatstejaarsstudenten (schooljaar 2019-2020) komen ook in aanmerking. 

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties  
 

- Je hebt een sterke wiskundige basis en interesse in data-analyse en modellering 
- Je hebt een basiskennis van programmeren (bv. Matlab, VB.NET of aanverwante software) 
- Je hebt interesse in en/of affiniteit met mobiliteitsproblematiek 

 
Je persoonsgebonden competenties  
 
• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie   
Handelt in het belang van de organisatie (niveau 2) 

 
• Overtuigen  
Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak   
Overtuigt door inhoud én aanpak (niveau 2) 

 
• Netwerken  
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om 
informatie, steun en medewerking te verkrijgen   
Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn  (niveau 2) 

 
 
 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
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• Analyseren  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie 
Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau 2) 

 
• Innoveren  
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen   
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (niveau 1) 

 

• Voortgangscontrole  
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers   
Bewaakt de voortgang van zijn werk (niveau 1) 
 

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

4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 5 augustus 2020 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de 
sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht2.  

 
 

5. Selectieprocedure3 
 

• Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden - eliminerend 

• Fase 1: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de 
werkervaring, motivatie, technische competenties, …) – eliminerend  

• Fase 2: verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige - eliminerend 
(20 augustus 2020 – onder voorbehoud).  

• Fase 3: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 
competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige, vaktechnische case en 
computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst – eliminerend (1 
september 2020 – onder voorbehoud).  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  

 
2 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 
3 Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk  2 van het VPS en het slagen ervoor 
kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire (bevorderings)procedure. Conform het VPS kan het principe van het niet-
nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg 
mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We 
zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 

6. 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 ben geslaagd voor de selectieprocedure 

 
7. Aanbod  

 
• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 

permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 
maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie:  

o wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst) 
o tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het 

weekend vallen)  
• Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende 

salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3.268,73 euro (bruto maandsalaris, aangepast 
aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.  

• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde 
voorwaarden verloond worden. 

• Je ontvangt: 
o vakantiegeld en een eindejaarstoelage 
o maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro 

draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
• Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en 

eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele situatie. 
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed 

door de werkgever. 
• Jaarlijks kan je je inschrijven voor een gratis griepvaccinatie. 

• Je kan via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals 
korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen, … 

• In de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid zijn restaurants, waar personeelsleden tegen een 
democratische prijs kunnen eten. 

• Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en 
Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

8. Reserve en geldigheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van onderzoeksmedewerker verkeersmodellen bij de afdeling Beleid, die bestaat uit de lijst 
van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden 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 onderzoeksmedewerker verkeersmodellen. 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 je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve 
behoort. 
 

9. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
René Grispen 
Teamcoördinator Verkeersmodellen, afdeling Beleid 
Tel: 02/553 15 45 
E-mail : rene.grispen@mow.vlaanderen.be 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Yasmine Bauters 
Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie  
Tel. : 02/553 72 63 
E-mail: Yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:rene.grispen@mow.vlaanderen.be
mailto:Yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be
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Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be  of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be  
 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op http://departement-
mow.vlaanderen.be/nl 

 

http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl

