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Niveau: A  
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Met standplaats: Brussel  

Vacaturenummer: 21 25 ABIWCO CGS A 
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De uiterste inschrijvingsdatum is 30 mei 2021. Het generieke deel vindt plaats op 16 juni 2021. 

Het functiespecifieke deel vindt plaats op 5 juli 2021. 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

De Ingenieur Waterbeheer heeft als taak om vanuit eigen of begeleid toegepast wetenschappelijk onderzoek 
de operationele processen binnen de dienst te verbeteren en/of uit te breiden. De VMM beschikt reeds over 
een uitgebreid real time instrumentarium inzake het watersysteemkennisbeheer en het laagwater- en 
hoogwaterbeheer van de onbevaarbare waterlopen (www.waterinfo.be).  
Vertrekkende hieruit zal de functiehouder werken aan het verder ontwikkelen van de operationele (scripting-
) omgeving. Het zelf uitvoeren van diverse en complexe data-analyses met tools die (deels) via eigen code en 
scripts zijn opgesteld maakt een belangrijk deel uit van de taak.  
 
De datasystemen zijn in volle evolutie en de inzet van nieuwe technologieën o.a. qua operationele 
dataverwerking, programmeren zijn onontbeerlijk om de massa aan data beheersbaar te maken.  Om de 
kennisopbouw rond toestand-, trend- en impactbeschrijving van het watersysteem te verbreden worden o.a. 
de inzet van nieuwe sensoren, indicatoren, kaarten, web-diensten, online rapportering, … opgezet. Alle 
toegepast onderzoek dient primair te leiden tot kennis en inzicht waarmee het operationeel waterbeheer en 
integraal waterbeleid stappen vooruit zet wat een nauwe samenwerking met andere kernen intern de 
organisatie inhoudt. Bij omvangrijkere projecten zal de onderzoeker zorgen voor de administratieve 
voorbereiding van een uitbestede onderzoeksopdracht en vervolgens hiervan zelf de projectleiding 
verzekeren.  

2 FUNCTIECONTEXT 

De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen: 

- proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, 

- gezonde lucht te bewerkstelligen, 

- de klimaatadaptatie mee te sturen. 

http://www.waterinfo.be/
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De functie  onderschrijft de visie van VMM  als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige 
leefomgeving. 
 
Je wordt toegewezen aan de kern Beheer en Investering Waterlopen. 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De VMM is decretaal bevoegd voor het monitoren en de modellering van de toestand van het watersysteem 
in Vlaanderen. De VMM beschikt hiertoe over een uitgebreid instrumentarium inzake 
watersysteemkennisbeheer zoals real-time meetnetten, uitgebreide databeheersystemen en meerdere 
modelinstrumenten. Naast de continue beschrijving en analyse van de hydrologische toestand van de 
watersystemen worden deze informatiesystemen ook specifiek ingezet i.k.v. het hoogwater- en 
laagwaterbeheer van de onbevaarbare waterlopen.  Ze worden ingezet binnen een 24/7 operationeel beheer 
van de watersystemen.  
 
Het takenpakket van de functiehouder en recurrente taken inzake droogtebeheer zoals de voorbije jaren 
ontwikkeld blijven zeer actueel en belangrijk.  
Het betreft het invullen van inhoudelijke taken zoals:  

- Het verzorgen van waterrapporteringen (toestandsrapporten, hydrologische indicatoren, 
droogterapport) en medewerking aan de real time webrapporteringsomgeving via de portaalwebsite 
waterinfo.be. 

- Het instaan voor de operationele scripting-omgeving (R, python) voor de dataverwerking van 
hydrologische data en het verder state of the art houden ervan. Het inzetten van de 
dataverwerkingssystemen voor het geautomatiseerd opzetten van diverse dataverwerking, het 
geautomatiseerd opvragen en verwerking van hydrologische data, radar- en remote sensing data in 
diverse formaten via scripting. 

- Het instaan voor de operationele dataverwerking voor het ter beschikking stellen van data mbt 
waterschaarste en droogte (incl. evaluatierapport), rapportering mbt het Rampenfonds en tot de 
publicatie als 'open data’ van de operationele set van droogte-indicatoren incl. voorspellingen voor 
waterinfo.be en PG WDRB-reactief;  

- Het state of the art houden en het verder ontwikkelen van droogte-informatie (meteorologische, 
agro-ecologische, hydrologisch; overkoepelende droogte indicator) incl. voorspellingen voor een 
Vlaanderen gebiedsdekkende scope.  

- Bijdragen aan het verbeteren van het hydrologische meetnet: onderzoek mbt gebruik van innovatieve 
in-situ sensoren, het gebruik van satellietdata en geautomatiseerde kwaliteitsbewaking 
meetgegevens.  
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3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding  
 
Voorbereiden van de studie, het technisch advies of 
de opdracht met als doel de werkmethode en de 
benodigde middelen te bepalen. 
 

- Bespreken met collega’s, leidinggevenden en 
externe onderzoekers/experten van (interne) 
onderzoeksnoden binnen het vakgebied 

- Uitwerken van  nieuwe kwaliteitscontrole-tools 
die de performantie monitoren  van de huidig 
operationele toepassingen (bv. monitoring- en 
voorspellingssystemen,  …)  

- Detecteren van optimalisaties in de bestaande 
data-flows in informatie-systemen en vervolgens 
een plan van aanpak uitwerken voor het 
benodigde verdere onderzoek ter remediëring 
aan bestaande lacunes   

- Opzoeken van de meest state-of-the art 
oplossingen (data, tools, methodieken, …) met 
potentieel voor verbetering en/of uitbreiding 
van de bestaande dienstverlening  

- Verzamelen en preprocessen van spatio-
temporele gemeten en/of gemodelleerde data 

- Opstellen van of input leveren voor 
onderzoeksprogramma’s en/of 
onderzoeksprojecten. 

Opmaak product  
 
Opmaken van plannen, ontwerpen en studies met 
als doel een kwaliteitsvolle, technische bijdrage te 
leveren aan een project of opdracht. 
 

- Zelfstandig uitwerken van projectmatige 
onderzoeksopdrachten dit o.a.. door binnen het 
vakgebied tal van data-analyses als statistische, 
modelmatige, ruimtelijke, … op te zetten incl. pre- 
en postprocessing  

- Ontwikkelen van tools en applicaties voor 
complexe data-verwerking door het opstellen van 
code en scripts 

- Vertalen van de eigen onderzoeksresultaten naar 
beleidsrelevante conclusies en/of advies 

- Opstellen van lastenboeken voor 
onderzoekstaken die uitbesteed moeten worden 

- Opstellen  van bijdragen in onderzoeksvoorstellen 
die extern ingediend worden (eventueel door 
andere lead-organisaties) 

Technisch advies  
 
Geven van technisch advies en informatie aan 
(interne en externe) klanten met als doel hen toe te 
laten de technische aspecten goed te interpreteren. 
 

- Opstellen van interne onderzoeksrapporten en 
redigeren van externe onderzoeksrapporten 
waarin de eigen organisatie participeert 

- Presenteren van de onderzoeksresultaten (via 
presentaties, papers,  …) 

- Advies geven aan interne/externe klanten, dit 
vanuit de specifieke kennis verworven binnen 
(eigen) onderzoeksprojecten 

Opvolging en controle en eventueel bijsturen  
 

- Transparant voorzien in de gemaakte 
onderzoeksprogressie en persoonlijke outputs 
(via verslaggeving, , formele maandelijkse 
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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. 
 

bedrijfsrapportering, …)  met ev. bijhorende 
performantie-indicatoren  

- Informeel communiceren naar medewerkers en 
leidinggevenden van stand van zaken en inzichten 
van onderzoeksprojecten waaraan geparticipeerd 
wordt binnen of buiten de dienst 

- Actief deelnemen aan structureel overleg binnen 
het team, de dienst en afdeling 

- Tijdig intern signaleren van lacunes, vertragingen, 
… zodat gepast kan bijgestuurd of geëscaleerd 
kan worden   

- Nauwgezet opvolgen en controleren van 
opdrachten waarvoor men aangesteld werd als 
leidend ambtenaar  

Evaluatie  
 
Evalueren van de verrichte werkzaamheden met als 
doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden 
naar de toekomst. 
 
Context: 
In nauwe samenwerking met alle betrokkenen 
(aannemers, klant, …) 
 

- Uitwerken van benchmarks van de eigen 
ontwikkelde tools met 1) de huidig operationeel 
in gebruik zijnde tools en 2) internationaal 
gebruikte (minstens) gelijkwaardige tools 

- Indienen van wetenschappelijke artikels over de 
eigen onderzoeksresultaten in voorstaande 
wetenschappelijke journals (ter goedkeuring)  

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. 
 

- Lezen van vakliteratuur, bijwonen van 
studiedagen, volgen van gespecialiseerde 
opleidingen inzake monitoring & modellering 
binnen de vakdomeinen: hydrologie, hydraulica, 
en weer- en klimaatkunde 

- Bezoeken van beurzen, deelnemen aan 
conferenties, symposia, workshops, … met 
bijzondere focus op het voorstellen (via papers, 
presentaties) van de eigen onderzoeksresultaten 
teneinde actief het onderzoeksnetwerk te voeden  

- Deelnemen als jurylid i.k.v. academische 
eindwerken, begeleiden van stagiairs, …    

- Ad-hoc  (tentatief) studiewerk verrichten om de 
recentste wetenschappelijke, technische, 
statistische en maatschappelijke evoluties binnen 
het vakgebied te kennen 

- Informatie uitwisselen met interne collega’s en 
externe vakgenoten 

- Kennen en opvolgen van de  onderzoeks-
ontwikkelingen binnen het vakgebied 

- Kennen en opvolgen van de reglementering bij 
onderzoeksprogramma’s in Vlaanderen en Europa 
en de wetgeving overheidsopdrachten 

Projectdeelname, -coördinatie, - opvolging  
 

- Uitvoeren van de projectleiding, bv. als leidend 
ambtenaar, inclusief de bewaking van de 
objectieven, timing en budgetten van het project 
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Leiden, coördineren, opvolgen van (deel)projecten / 
werkgroepen met als doel bij te dragen aan de 
realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. 
 

- Deelnemen als lid van een projectteam met o.a.: 
het invullen van de actiepunten toebedeeld aan 
VMM, het nalezen, corrigeren en/of aanvullen 
van documenten uit projecten, …   
 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande 
voorwaarden: 
 
Je bent in het bezit van een Ingenieursdiploma (bij voorkeur Bio-ingenieurswetenschappen specialisatie 
Land- en waterbeheer). 
 
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 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 in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen 
voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl 
 
Als je het vereiste diploma in een ander 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 )  Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be. 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

- Grondige kennis van o.a. Python, R en Matlab, VB 

- Grondige kennis  van hydrologie en statistiek 

- Grondige kennis van programmeren en (geautomatiseerde) dataverwerking 

- Basiskennis van hydraulica 

- Basiskennis van maatsoftware: GIS 

- Basiskennis van relevante wetgeving en reglementeringen, vb (inter)nationele rapporteringsverplichtingen, 
… of bereidheid om dit te leren 
 

 Pluspunten  

- Interesse in server- en datasystemen, ICT en technische problemen oplossen is een uitdaging 
 

https://www.naricvlaanderen.be/nl
http://www.selor.be/
mailto:vacatures@vmm.be
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 Persoonsgebonden competenties 

 

Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Analyseren – niveau 2 Innoveren– niveau 1 

Milieusparend gedrag Oordeelsvorming – niveau 2 

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

de organisatie (niveau 2) 
 

• 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) 
 

• Milieusparend gedrag: Het consequent hanteren van milieuvriendelijke productie- en gedragsprocessen bij 
het uitoefenen van de functie 

 

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 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 
 

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. 
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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. 
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever. 
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 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.  
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, 
aangepast aan je individuele situatie. 
 
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  

6.1. TOETSING DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Alle geïnteresseerde kandidaten vullen het online sollicitatieformulier in. Op basis van deze vragenlijst wordt 
nagegaan of de kandidaten voldoen aan zowel de formele deelnemingsvoorwaarden als de voorwaarden 
gesteld in de functieomschrijving.  
 
De kandidaten die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen worden uitgesloten. 

6.2. SELECTIE 

De selectie omvat psychotechnische testen, die de cognitieve capaciteiten onderzoeken en de competenties 
uit het selectiereglement testen . De kandidaten die geen 60 % behalen worden uitgesloten van verdere 
deelname aan de procedure. 

6.3. FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

De geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het  gestructureerd interview.  Het interview wordt 
afgenomen door de jury.  In het interview worden motivatie, relevantie van de ervaring of opleiding en de 
diverse competenties die zijn opgenomen in de functiebeschrijving bevraagd (oa adhv de 
persoonlijkheidsvragenlijst).   
 
De kandidaten die 60 % behalen zijn geslaagd.  De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve 
met een geldigheidsduur van 2 jaar. 
 
 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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SAMENSTELLING VAN DE JURY 
 

• Mevrouw Barbara Vael 
• De heer Willem Defloor 
• Mevrouw Annelien Gyselinck, HR-medewerker werving en selectie, voorzitter 

 

6.4 EINDSELECTIE 

De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat of kiest uitzonderlijk niet, wanneer hij meent 
dat geen van de geschikte kandidaten voldoet aan de profielvereisten. 
 
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? 

Solliciteren kan je door het online sollicitatieformulier in te vullen op de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be.  Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 30 mei 2021. 
 
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  
  
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij n.vancauter@vmm.be  tel: 053 72 67 08/ 
0477 83 18 06 of s.vanwassenhove@vmm.be tel : 053 72 67 16/ 0474 16 32 00 

8 VRAGEN 

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Willem Defloor tel: 
0499 80 88 48 of via e-mail w.defloor@vmm.be . 
 
Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be   

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
mailto:w.defloor@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be


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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 9 van 9 

 
De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind 
je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid. 
 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Kandidaten kunnen onmiddellijk na het ontvangen van het eindresultaat feedback krijgen van de 
selectieverantwoordelijke of ze kunnen een klacht indienen bij de klachtenmanager van VMM en in tweede 
instantie bij de Vlaamse ombudsdienst. 
 
De kandidaten kunnen tegen de eindbeslissing beroep aantekenen bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 
te 1040 Brussel, binnen een termijn van 60 dagen na de kennisgeving. Een dergelijk verzoekschrift moet 
aangetekend ingediend worden. 

10  RESERVE EN GELDIGHEID 

De VMM hecht belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens in het 
kader van de selectieprocedures. We leggen in de privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens 
als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. De privacyverklaring over 
rekrutering en selectie binnen de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-
vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten 
met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete 
vacatures die zullen worden aangeboden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de 
selectieprocedure.   
 
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.  
 
 
Opgemaakt te Aalst      Voor akkoord 

 

 

 

Ann Meert    Michelinne Van Den Langenbergh 

Verantwoordelijke Werving & Selectie    Afdelingshoofd Algemene Zaken 

 

https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
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Gegevens over de functie  


Afdeling  AOW 


Dienst Hoogwaterbeheer 


Team Hydrometrie 


Functietitel Onderzoeker 


Niveau en Graad A1 – ingenieur 


Standplaats Brussel 


Werkadres Koning Albert II-laan 20, bus 16 1000 Brussel 
 


Tewerkstellingspercentage 100% 


Gewenste datum indiensttreding Asap 


Evaluator Willem Defloor 


 


 


Gegevens over het soort werving/contracttype/bevordering 


Voorkeur aanduiden.  Wij kijken na of dit mogelijk is en informeren jou. 
➢ interne arbeidsmarkt:  


 interne mobiliteit  
o binnen de eigen afdeling (statuut kandidaat blijft behouden) 
o over afdelingen heen 


 horizontale mobiliteit (omzetten van een contractuele naar een statutaire 
betrekking), interne statutaire aanwerving 


 beleidsdomeinoverschrijdende horizontale mobiliteit 
 bevorderingsprocedure (enkel binnen niveau) 


➢ externe arbeidsmarkt:  
X contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging afwezige 
personeelsleden) 


 contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern 
gefinancierd project.  Welk project?  


 contractuele functie van onbepaalde tijd (contractuele vervanging van een vrije 
statutaire betrekking) 


 contractuele functie van onbepaalde duur (schoonmaak / rattenbestrijding) 
 contractuele functie van bepaalde duur 
 externe statutaire aanwerving 


 
  
 


 


 


Aanvraag en motivatie werving of 
bevordering 


 
Terug te sturen naar: Dienst HR - Dr. De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst 
E-mail: personeelsdienst@vmm.be 


Waartoe dient het formulier? 


Bij intentie tot werving moet dit formulier door de evaluator 
in samenspraak met het afdelingshoofd worden ingevuld om 
na te gaan in hoeverre het noodzakelijk is een werving of 
bevordering op te starten. 
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Gegevens voormalig functiehouder (enkel indien het uitdiensttreding/vervanging van een 
personeelslid betreft) 


 


1. Naam van het uit dienst getreden personeelslid Willem Maetens 


2. Statuut en graad van het uit dienst getreden personeelslid A1 – ingenieur 


3. Werkte het personeelslid voltijds, deeltijds?  


a)  welk werkregime (%) ?  100% 


b) werd het personeelslid reeds vervangen (zo ja, door wie)? nee 


4. Was het personeelslid vaak afwezig door vb. ziekte? nee 


 


 
 


Takenpakket en tijdsbesteding 


1. Waaruit zal het takenpakket bestaan? Zijn dit nieuwe taken, of werd dit takenpakket reeds 
uitgevoerd door een personeelslid?  (Uw antwoord vormt de basis voor de opmaak van de 
vacaturetekst)  
Bij een bevordering: welke taken werden  extra toegewezen aan het personeelslid die de 
bevordering verantwoorden?  Gaat het over een leidinggevende taak of een inhoudelijke taak? 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Het takenpakket van de functiehouder en recurrente taken inzake droogtebeheer zoals de 
voorbije jaren ontwikkeld blijven zeer actueel en belangrijk. 
Ze betreffen het invullen van inhoudelijke taken zoals: 


 
- Het verzorgen van waterrapporteringen (toestandsrapporten, hydrologische 
indicatoren, droogterapport) en medewerking aan de real time webrapporteringsomgeving 
via de portaalwebsite waterinfo.be. 
- Het instaan voor de operationele dataverwerking voor het ter beschikking stellen van 
data mbt waterschaarste en droogte (incl. evaluatierapport), rapportering mbt het 
Rampenfonds en tot de publicatie als 'open data’ van de operationele set van droogte-
indicatoren incl. voorspellingen voor waterinfo.be en PG WDRB-reactief; 
- Het state of the art houden en het verder ontwikkelen van droogte-informatie 
(meteorologische, agro-ecologische, hydrologisch; overkoepelende droogte indicator) incl. 
voorspellingen voor een Vlaanderen gebiedsdekkende scope. 
- Bijdragen aan het verbeteren van het hydrologische meetnet: onderzoek mbt gebruik 
van innovatieve in-situ sensoren, het gebruik van satellietdata en geautomatiseerde 
kwaliteitsbewaking meetgegevens. 
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2. Moet het takenpakket op dezelfde manier verder gezet worden? Zijn er deeltaken die niet meer 
uitgevoerd moeten worden of efficiënter uitgevoerd kunnen worden? Geef telkens een korte 
motivatie. 
 
Met slechts 1 VTE voor droogtebeheer, zijn er geen deeltaken die kunnen geschrapt worden. 


 
 
3. Hebben andere personeelsleden van het team / dienst / afdeling de ruimte om het takenpakket 


(gedeeltelijk) over te nemen? Geef telkens een korte motivatie. 
 


Binnen het team hydrometrie noch binnen de dienst is er ruimte om het takenpakket over te 
nemen. Ook binnen AOW blijken er geen mogelijkheden te bestaan. 
De functie betreft voornamelijk onderzoekstaken die (naast hydrologische kennis) een erg hoge 
kennis vereisen van programmeertalen o.a. Python, R en Matlab. 
De dataverwerkingssystemen wordt ingezet voor het geautomatiseerd opzetten van diverse 
dataverwerking, het geautomatiseerd opvragen en verwerking van hydrologische data, radar- en 
remote sensing data in diverse formaten via scripting. 
 
De datasystemen zijn in volle evolutie en de inzet van nieuwe technologieën (o.a. qua 
operationele dataverwerking, programmeren) zijn onontbeerlijk om de massa aan data 
‘beheersbaar’ te maken. Het is noodzakelijk om hiervoor voldoende expertise in house te 
hebben. 


 
4. Beschikken andere personeelsleden desgevallend over de nodige competenties om deze taken 


over te nemen? 
 


Neen. 
 
5.    Dient het personeelslid te worden vervangen in dezelfde wervingsgraad en hetzelfde niveau? 


 
Ja. Een ingenieursfunctie is noodzakelijk. 
 


 
6.Op welke wijze draagt de functie bij tot de afdelingsdoelstellingen? 


 
AOW is bevoegd voor o.a. het watersysteemkennisbeheer (laagwater/droogte en 
hoogwaterbeheer) van de onbevaarbare waterlopen. De SD/OD geven o.a. Uitvoeren van het 
Actieplan Droogte en Wateroverlast, de opstap zetten naar een Water Data Infrastructuur (WDI) 
voor Vlaanderen voor multi-usergebruik de digitale kwantumsprong maken voor de meetnetten 
water en het uitbouwen van een open standaard dataplatform. 
Droogte staat hierin hoog op de agenda. 
AOW neemt ambitieuze engagementen mbt de op- en uitbouw van de WDI data-infrastructuur 
waarmee waterdata, modellen, tools en gebruikers interactief verbonden worden zodat deze 
efficiënt en duurzaam kunnen (her)gebruikt worden. Dit draagt in belangrijke mate bij tot het 
halen van bepaalde strategische doelstellingen. Door de hoge werklast die door een te kleine 
groep personeelsleden moet overgenomen worden, blijft er onvoldoende tijd over om verder 
vernieuwend te zijn in het bewerkstelligen van de strategische doelstellingen. 


  
 
7.    Wat zijn de gevolgen indien de functie niet ingevuld wordt? 
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De genomen engagementen mbt de rapportering over het watersysteem (indicatoren op 
dagelijkse basis en het maandelijkse toestandsrapport) via het webportaal waterinfo.be en 
richting PG WDRB-reactief, de verdere uitbouw van droogte-indicatoren incl. voorspellingen en 
van een gebiedsdekkend instrumentarium mbt droogtesituaties, de SD inzake het onderbouwen 
van het Actieplan Droogte en het operationeel houden en uitbreiden van de data-, 
voorspellings-, waarschuwingssystemen, dreigen niet voldoende gerealiseerd te kunnen worden 
en zullen resulteren en verhoogde maatschappelijke schade. 


 
 
8.    Moet voor het personeelslid in het kader van de toezichtstaken van VMM een legitimatiekaart  


worden voorzien? 
 
Nee. 


 
 
9.   Om te kunnen bevorderen moeten de kandidaten beschikken over beschikken over 6 jaar    


relevante functierelevante ervaring.  Welke ervaring is voor deze bevordering vereist?  Dit zal 
worden opgenomen in het reglement van de procedure (ervaringsvereisten en vaktechnische 
competenties). 


  
Nvt 


 
 


Akkoord van het afdelingshoofd 


 datum  dag     maand     jaar          


 Handtekening  


 


 


  


 


 


Luik bestemd voor de dienst HR 


 
Advies omtrent werving van het diensthoofd HR 


 datum  dag     maand     jaar          


  


 


Akkoord  : 


Procedure : 


 


Reden niet akkoord :  


 


 


 
 
 
 





				2021-02-16T15:53:30+0100

		Barbara Vael (Signature)





				2021-03-04T11:30:02+0100

		Patrick De Prins (Signature)

		goedgekeurd DR 1/03/2021, eerst interne, eventueel externe arbeidsmarkt
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Nota aan de directieraad 


 


 


uw kenmerk ons kenmerk dossier behandeld door contact via 


      AAZ dp 2021 Patrick De Prins 0477 68 11 45 


   p.deprins@vmm.be 


 


Personeel – Invulling statutaire betrekkingen & vervanging afwezigheden 
 
 
 
1. Situering 
 


1.1.  Invulling statutaire betrekkingen 
 


Artikel I 5, § 1 van het Vlaams personeelsstatuut bepaalt het volgende : 
 
“De invulling van statutaire vacatures gebeurt bij voorrang door herplaatsing. Indien herplaatsing niet mogelijk 
is, kiest de lijnmanager de wijze van invulling, hetzij : 
 
1° via de interne arbeidsmarkt, waarbij gekozen wordt voor horizontale mobiliteit en/of bevordering. 
 
2° via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met horizontale mobiliteit en bevordering van 
geslaagden voor overgangsexamens of competentieproeven voor de graad in kwestie en externe mobiliteit, 
waarbij de beperking van de oproepen zoals vermeld in artikel VI 30quater niet geldt. 
 
3° via externe mobiliteit, in combinatie met horizontale mobiliteit en eventueel aanwerving vanuit de externe 
arbeidsmarkt. 
 
Voor een statutaire directeursfunctie via aanwerving of externe mobiliteit kan worden ingevuld, moeten de 
procedures van de interne arbeidsmarkt doorlopen worden. Dit geldt niet voor de invulling van de graad van 
wetenschappelijk directeur. 
 
Wanneer de lijnmanager zich beroept op meerdere procedures om een vacature op te vullen, worden de in 
aanmerking komende kandidaten onderworpen aan dezelfde selectie. 
De selector stelt het programma en de nadere regelen vast van de selectie.” 
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Voor de horizontale mobiliteit van een contractuele betrekking naar een voorbehouden statutaire betrekking 
geldt de voorrang voor de herplaatsingsregeling niet. 
 


1.2. Vervanging afwezigheden / contractuele wervingen 
 
Artikel I 4, § 5 2° van het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat contractuelen kunnen in dienst genomen worden 
om ambtenaren te vervangen bij afwezigheid. 
 
 
2. Uiteenzetting 
 
Vervanging afwezigheden / contractuele wervingen 
 
Het toekomstige Dienstencentrum / thema Programmamanagement stelt voor over te gaan tot de invulling van 
een betrekking van Medewerker Programmamanagement – adjunct van de directeur of ingenieur (A1) via de 
interne arbeidsmarkt VMM (bijlage 1); 
 
De afdeling Operationeel Waterbeheer stelt voor over te gaan tot de invulling van een betrekking van 
Onderzoeker Waterbeheer – Ingenieur (A121) voor het team Hydrometrie, dienst Hoogwaterbeheer met 
standplaats Brussel via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden ingevuld, via de 
externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  A121: 81K€, bijlage 2); 
 
De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie stelt voor over te gaan tot de invulling van een betrekking van 
Technisch Onderzoeksmedewerker Lucht – deskundige (B111) voor het team Telemetrische Meetnetten,  dienst 
Lucht met standplaats Antwerpen via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden 
ingevuld, via de externe arbeidsmarkt (loonbudget contractuele invulling op jaarbasis:  B111: 50K€, bijlage 3); 
 
 
3. Voorstel van beslissing 
 
De directieraad verleent zijn goedkeuring aan de invulling van: 
 


- 1 betrekking van Medewerker Programmamanagement – adjunct van de directeur of ingenieur (A1) via 
de interne arbeidsmarkt VMM voor het toekomstige Dienstencentrum / thema 
Programmamanagement via de interne arbeidsmarkt VMM; 


- 1 betrekking van Onderzoeker Waterbeheer – Ingenieur (A121) via de interne arbeidsmarkt VMM voor 
de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel via de interne arbeidsmarkt VMM en 
indien de functie niet kan worden ingevuld, via de externe arbeidsmarkt; 


- 1 betrekking van Technisch Onderzoeksmedewerker Lucht – deskundige (B111) voor de afdeling Lucht, 
Milieu en Communicatie via de interne arbeidsmarkt VMM en indien de functie niet kan worden 
ingevuld, via de externe arbeidsmarkt. 


 
 
 
Michelinne Van Den Langenbergh 
Afdelingshoofd Algemene Zaken 
 
Bijlagen: 3 
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