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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Wil je een steentje bijdragen aan de goede ruimtelijke ordening in Vlaanderen? Wil je een groep juristen 
aansturen rond de onderwerpen handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed? Dan is 
onderstaande vacature iets voor jou! 
 
Als jurist/themabeheerder ruimtelijke ordening ben je verantwoordelijk voor het aansturen en 
ondersteunen van de juridische werkgroep handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Je 
organiseert overleg  en ontwikkelt samen met jouw collega’s de nodige kaders voor een uniform en 
kwalitatief handhavingsbeleid. Je bent ook verantwoordelijk voor het kennismanagement rond 
ruimtelijke ordening en je geeft juridisch advies aan de inspecteurs en aan de beleidsmakers. 
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2. FUNCTIECONTEXT 

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, 
dier en ecosysteem.  
We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de 
Vlaamse samenleving.  
We streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, 
energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. We realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale 
en economische dimensies.  
 
We realiseren deze missie vanuit 4 strategische krachtlijnen: 
 

1. We zorgen voor een gedragen, onderbouwd omgevingsbeleid voor en met betrokkenheid van 
burger en maatschappij, vanuit internationale kaders en een langetermijnvisie. 

2. We hanteren effectieve instrumenten en tools o.b.v. eenvoudige procedures die we inzetten voor 
een geïntegreerde aanpak en een slagkrachtige realisatie van het beleid. 

3. We zijn het kennis- en expertisecentrum voor omgeving en zorgen voor kennisdeling. 
4. We zijn een open, innoverende organisatie en betrouwbare, evidente partner in een bestuurlijk 

netwerk van internationaal tot lokaal niveau 

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale 
doelstellingen en het realiseren van onze missie. Jij komt terecht binnen de afdeling Handhaving.  
 
De afdeling Handhaving staat in voor de milieu-inspectie, de inspectie ruimtelijke ordening en onroerend 
goed, handhaving en bestuurlijke beboeting, de toepassing van het milieuschadedecreet en het 
milieucrisismanagement.   
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De kernopdracht van de afdeling Handhaving bestaat uit:  
o het inspecteren en maatregelen nemen inzake milieuhygiëne, ruimtelijke ordening en onroerend 

erfgoed;  
o milieucrisismanagement (de coördinatie van de acties vanuit het beleidsdomein Omgeving bij 

ernstige milieu-incidenten);  
o de bestuurlijke sanctionering van milieuschendingen, schendingen onroerend erfgoed en sedert 

maart 2018 ook van schendingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  
o de advisering van de minister in beroepen ingesteld tegen bestuurlijke maatregelen n.a.v. 

schendingen milieu en ruimtelijke ordening;  
o de beoordeling van verzoeken tot kwijtschelding van dwangsommen opgelegd n.a.v. gerechtelijke 

uitspraken met herstelvorderingen ruimtelijke ordening;  
o beheren gerechtelijke procedures handhaving onroerend erfgoed;  
o de toepassing van het Milieuschadedecreet. 

3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De juridische ondersteuning van het thema handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed vanuit 
theoretische en praktische expertise implementeren en uitbouwen met als doel toepassingen omtrent het 
thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de 
doelstellingen van de afdeling en aan een kwaliteitsvolle omgeving. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding  

 

Voorbereiden van de studie, het juridisch advies 

of de opdracht met als doel de werkmethode en 

de benodigde middelen te bepalen. 

 

 

- identificeren en in kaart brengen van de kennis die 
nodig is voor kwalitatieve handhavingsuitvoering  

- kennismanagement en -beheer handhavingsuitvoering 
ruimtelijke ordening  

- proactief verzamelen, genereren en verwerken van 
informatie 

- zelf uitvoeren van gefocust onderzoek en zelfstudie 

- intern en extern verzamelen en verwerken van 
informatie 

- interpreteren van monitoringgegevens 

Opmaak product  

 

- benoemen van de beleidsrelevante indicatoren 

- richtlijnen bepalen volgens welke monitoring dient te 
gebeuren 
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Opmaken van plannen, ontwerpen en studies met 

als doel een kwaliteitsvolle, technische bijdrage te 

leveren aan een project of opdracht. 

 

 

- coördineren van beleidsmonitoring en bewaken van 
overzicht en consolidatie 

 

Technisch (juridisch) advies  

 

Geven van technisch (juridisch) advies en 

informatie aan (interne en externe) klanten met 

als doel hen toe te laten de juridische aspecten 

goed te interpreteren. 

 

 

 

- bijstand gewestelijk stedenbouwkundig inspecteurs bij 
opvolging juridische procedures en 
dwangsomverzoeken 

- ondersteunen gewestelijke stedenbouwkundige 
inspecteurs bij het instellen van gerechtelijke 
procedures en het uitvoeren van de uitspraken  

- schrijven van juridische analysenota’s over het Vlaams 
omgevingshandhavingsbeleid met focus op de 
handhavingsuitvoering ruimtelijke ordening  

- tussen verschillende scenario's het meest geschikte 
selecteren en voorstellen en de keuze onderbouwen en 
beargumenteren 

- deelnemen aan verschillende overlegorganen 

- vanuit juridische analyses opstellen en bespreken van 
beleidsvoorstellen met relevante actoren (andere 
beleidsdomeinen en -niveaus, middenveld, 
belangengroepen,…) 

- vanuit het kernteam ruimtelijke ordening en onroerend 
erfgoed beleidsinsteken leveren voor handhaving 
ruimtelijke ordening  

- vanuit het kernteam deelnemen aan projecten zoals 
opstellen omgevingshandhavingsprogramma, 
prioriteitenbepaling,… 

- creëren van synergiën tussen actoren in beleidsdomein 
Omgeving en 

- voorstellen uitwerken tot opstellen of bijsturen van het 
omgevingshandhavingsinstrumentarium en andere 
richtlijnen  

- informatie verstrekken aan de doelgroepen (andere 
beleidsdomeinen, burgers, middenveldorganisaties, …) 

 

Opvolging en controle en eventueel bijsturen  

 

Opvolging en controle van de uitvoering en 

eventueel bijsturen 

met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit 

en tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het 

projectplan mogelijk te maken. 

 

 

- volgen van monitoringdata en detecteren van trends 

- evalueren van de handhavingsuitvoering en 
evaluatierapporten schrijven 

- adviseren over bijsturing van het handhavingsbeleid in 
functie van handhaafbaarheid 

- voorstellen doen voor wijzigingen relevante 
regelgeving  

 

Evaluatie  

 

- zorgen voor en medewerking verlenen aan de 
terugkoppeling naar de beleidsmakers van 
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Evalueren van de verrichte werkzaamheden met 

als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden 

naar de toekomst. 

 

 

onderzoeksresultaten, ervaringen en bevindingen uit 
het veld over de handhaafbaarheid en de 
uitvoerbaarheid van het beleid en de regelgeving 

- opmerkingen over ontwerpregelgeving en -beleid 
maken, verzamelen en synthetiseren 

- bijdragen aan de rapportering over de effectieve 
implementatie van de regelgeving, bijvoorbeeld 
Vlaamse en Europese regelgeving 

- standpunten innemen over beroepsprocedures 
ruimtelijke ordening  

- evalueren van vonnissen en arresten inzake ruimtelijke 
ordening  

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en 

ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de 

kwaliteit van de dienstverlening op individueel en 

afdelingsniveau te optimaliseren. 

 

- studiedagen bijwonen en opleidingen volgen 

- inwerken en bijhouden in (relevante) nieuwe 
regelgeving 

- informatie opzoeken en verwerken en bijdragen aan 
efficiënt beheer 

- actief nieuwe evoluties volgen  

- de verworven kennis toepassen, actief delen en 
uitdragen 

- Vanuit handhavingsuitvoering ruimtelijke ordening 
bijdrage leveren aan voorstellen tot decreetswijziging 

 

 

Projectdeelname, -coördinatie, - opvolging  

 

Deelnemen aan OF leiden, coördineren, opvolgen 

van (deel)projecten / werkgroepen met als doel 

bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken 

projectdoelstellingen. 

 

- de juridische werkgroep handhaving ruimtelijke 
ordening en onroerend erfgoed leiden en sturen. Deze 
werkgroep staat in voor: 

o de uniforme interpretatie binnen de 
afdeling Handhaving van de VCRO (incl. de 
uitvoeringsbesluiten), 

o de uniforme interpretatie binnen de 
afdeling Handhaving van de 
handhavingsinstrumenten in het decreet 
onroerend erfgoed, 

o het ondersteunen van inspecteurs RO en 
OE bij vragen bij het instellen van 
gerechtelijke procedures en het uitvoeren 
van de uitspraken 

- op geregelde tijdstippen werkgroepvergaderingen 
organiseren en deze voorzitten 

- deelnemen aan het juristenoverleg van de afdeling 

- samen met de werkgroepleden kaders ontwikkelen met 
het oog op uniformiteit en kwaliteit 

- in samenspraak en in overleg met collega’s voorstellen 
doen voor handhavingscampagnes voor het 
omgevingsinspectieplan voor het volgende werkjaar en 
deze conceptueel uitwerken 
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- in samenspraak en overleg met collega’s materiële, 
financiële, technische en menselijke middelen voor 
handhavingscampagnes voor het 
omgevingshandhavingsplan inschatten en 
onderbouwen 

- samenwerken en overleggen met collega’s om afspraken 
te maken voor een uniforme en kwaliteitsvolle 
handhavingsuitvoering ruimtelijke ordening en 
onroerend erfgoed 

- conform de wetgeving op de overheidsopdrachten 
opdrachten toewijzen en volgen 

- als lid van het kernteam ruimtelijke ordening en 
onroerend erfgoed uniforme en kwalitatieve 
dienstverlening garanderen. 

 

Externe vertegenwoordiging 

 

Vertegenwoordigt de organisatie extern (zetelen 

in commissies, cross functionele werkgroepen, …) 

met als doel de expertise van de entiteit in te 

brengen. 

 

 

- de afdeling vertegenwoordigen op externe fora: 
gemeenten, stakeholderoverleg,… 

- detecteren en afwegen van belangen en 
afdelingsstandpunt voorbereiden in overleg  

- aftoetsen van juridische haalbaarheid beleidsvoorstellen 
over handhavingsuitvoering met het werkveld 

- presentaties geven 

 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde1: 
 

1) Je hebt een Belgische master of licentiaat in de rechten.   
 

2) Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante beroepservaring2 in juridische adviesverlening en 
minimaal 1 jaar functierelevante beroepservaring met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO). 

 
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.  

 
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 worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet 
aan. 
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Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante 

werkervaring. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be, 0492 089 499). 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 
• Je hebt een goede kennis van de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening en de regelgeving 

inzake handhaving; 

• Je hebt kennis van andere relevante wetgeving (vb. strafrecht en strafvorderingsrecht, gerechtelijke 
wetboek, dwanguitvoering,..); 

• Je hebt kennis van de organisatie: structuur en werking van de Vlaamse overheid, in het bijzonder 
van het departement en het beleidsdomein Omgeving; 

• Je kan sterk schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands. 
 

 Pluspunten  

 
• Je hebt kennis van de Vlaamse regelgeving inzake handhaving onroerend erfgoed. 
 

 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 2) 
 
• 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) 
 
• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 2) 
 
• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 

• 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 2) 

mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
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Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

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 adjunct van de directeur 
(rang A1, salarisschaal A111 (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 3.268,73 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je 
je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode. 
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 

de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige.   

• 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 17/05/2021 (datum onder voorbehoud).  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een vragenlijst  

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

• eerste toetsing van je motivatie 
• eerste toetsing van je technische competenties/ relevantie van je ervaring 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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De beoordeling gebeurt in de week van 17/05/2021 (datum onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen. 
 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde test worden 
volgende competenties bevraagd: 
 
• Verantwoordelijkheid nemen: (niveau 2) 
• Analyseren: (niveau 2) 
• Oordeelsvorming: (niveau 2) 
• Innoveren: (niveau 1) 
• Klantgerichtheid: (niveau 2) 
 
De persoonlijkheidstest en computergestuurde test kunnen op voorhand thuis gemaakt worden.  
 
Een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
 
Deze module is adviserend en vindt plaats via Microsoft Teams op 10/06/2021 (datum onder voorbehoud). 
  

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case en de testresultaten uit module 2 beoordelen afgevaardigden 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 

o Richting geven: (niveau 1) 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel of via Microsoft Teams op 17/06/2021 (datum onder 
voorbehoud). 
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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. 
 
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 17/05/2021 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.  
 
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.   
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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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/toegangsbewijs/attest). 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: 
 

Krista Van Boeckel 
Teamverantwoordelijke ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed 
krista.vanboeckel@vlaanderen.be 
tel 0479 998 168  

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

Jurgen Brems 
Selectieverantwoordelijke 
jurgen.brems@vlaanderen.be 
tel 0492 089 499 

 
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 eind mei.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
sidji.serryn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 3136. 
 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van jurist/themabeheerder ruimtelijke ordening bij Departement Omgeving, die bestaat uit de 
lijst van geslaagden. 

mailto:krista.vanboeckel@vlaanderen.be
mailto:jurgen.brems@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be


   
 

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 13 van 13 

 
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 jurist/themabeheerder ruimtelijke ordening. 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 jurist/themabeheerder ruimtelijke ordening bij Departement 
Omgeving. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel opgenomen in de 
werfreserve. 
 
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.  
 


