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De uiterste inschrijvingsdatum is 30 mei 2021. Het generieke deel vindt plaats op 21 juni 2021. Het functie-

specifieke deel vindt plaats op 7 juli 2021. 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

De Beleidsmedewerker Landbouw is verantwoordelijk voor de onderbouwing van het waterkwaliteitsbeleid met 
een focus op het mest- en pesticidenbeleid. De functiehouder dient goed onderbouwde en kwalitatieve 
beleidsvoorstellen te doen om de beleidsbepaler(s), zoals bv. de Vlaamse Regering en de functionele minister(s) 
en de Vlaamse Landmaatschappij, in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek 
gedragen kunnen worden enerzijds en het kader uitwerken om de op Vlaams, Europees of internationaal niveau 
genomen beleidsbeslissingen te implementeren anderzijds. 

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. 
 

De functie  onderschrijft de visie van VMM  als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige 
leefomgeving. 

Je wordt toegewezen aan de kern Planning Integraal Waterbeleid. 
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De Beleidsmedewerker Landbouw dient een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen het integraal 
waterbeleid, het luchtbeleid en het landbouwbeleid met een focus op nutriëntenbeleid. De beleidsadviezen 
zijn mede gebaseerd op de resultaten van het modelleninstrumentarium dat ontwikkeld en beheerd wordt 
binnen de dienst Waterkwaliteitsonderbouwing en de datagegevens van het MAP-meetnet van de kern 
Monitoring waterkwaliteit. 
Deze opdrachten worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken collega’s  binnen de dienst 
Stroomgebiedbeheer en Waterkwaliteitsonderbouwing van de kern Planning Integraal Waterbeleid, in 
samenspraak met de collega’s van de kern Monitoring Waterkwaliteit.  
 
De dienst Stroomgebiedbeheer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen, de rapportering over de uitvoering van de maatregelen opgenomen in deze 
plannen en de voorbereiding en opvolging van het waterkwaliteitsbeleid (in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, nutriënten). Voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen en het 
waterkwaliteitsbeleid wordt gebruik gemaakt van modellen als beleidsondersteunende instrumenten.  
In het kader van het integraal waterbeleid is het belangrijk dat de maatregelen die gedefinieerd worden voor 
de landbouwsector bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen voor het waterbeleid. De 
Beleidsmedewerker Landbouw levert vanuit de VMM een bijdrage tot de afstemming tussen het waterbeleid 
het mestbeleid en het erosiebeleid en het nieuwe landbouwbeleid, waarbij de nodige aandacht wordt 
gegeven aan het luchtbeleid, en verzekert hiervoor de nodige coördinatie intern VMM. 
 
Voorbeelden van activiteiten:  

• Het management adviseren over het te voeren waterbeleid in het algemeen, het integraal 
waterbeleid in het bijzonder en de relaties met het mestbeleid, mogelijke knelpunten en 
opportuniteiten en eventueel scenario’s aanreiken. In deze wordt eveneens rekening gehouden 
met aspecten rond luchtbeleid. 

• Onderbouwen van de doelstellingen voor de landbouwsector in functie van het bereiken van de 
milieudoelstellingen op basis van de onderzoeksresultaten van de beleidsondersteunende tools en 
de meetresultaten 

• Beleidsmatige vragen beantwoorden van belangengroepen uit de sectoren, kabinet,… in relatie tot 
het integraal waterbeleid en de afstemming van het mestbeleid op de stroomgebiedbeheerplannen  

• Vertalen van de onderzoeksresultaten van de beleidsondersteunende tools naar beleidsrelevante 
conclusies en/of advies. Als voorbeeld kan, in samenwerking met VLM, de opvolging van de 
besprekingen in het kader van MAP6 en MAP 7 aangehaald worden.  

• Adviseren over welke monitoringstrategie en opvolging dient te gebeuren (bv. ifv nutriëntenbeleid, 
aangestuurd door de nitraatrichtlijn)  

• Evalueren van de monitoringdata, detecteren van trends en hierover rapporteren  
• Input leveren voor of opstellen van beleidsrapporten, jaarverslagen en evaluatierapporten  
• Opvolgen van Europese wetgeving, richtsnoeren, beleidsdocumenten, … inzake waterbeleid, 

landbouwbeleid, mestbeleid en inbrengen van het Vlaams standpunt in de onderhandelingen;  
• Actief deelnemen aan Vlaams en intra-Belgisch overleg over mestbeleid en integraal waterbeleid 

om meet-, analyse- en modelresultaten toe te lichten  

• Opvolgen van en een bijdrage leveren aan beleidsplannen van andere beleidsdomeinen of andere 
overheden (bv., Mestactieplan, …) 
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3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Beleidsvoorbereiding  

 

Proactief verzamelen, genereren en verwerken van 

informatie en uitbouwen, onderhouden en consulteren 

van netwerken met als doel het beleid met kennis en 

data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke 

richting van het beleid en proactief behoeften, 

opportuniteiten of knelpunten te identificeren. 

 

- Beleidsmatige en concrete vragen beantwoorden van 
belangengroepen uit de sectoren, kabinet,… in relatie 
tot het integraal waterbeleid  

- Rapporten, documenten, teksten, artikels en brochures 
opstellen om bij te dragen tot beleidsvoorbereiding en -
evaluatie, in het bijzonder mbt het beleid en de 
regelgeving inzake integraal waterbeleid, de 
stroomgebiedbeheerplannen en de instrumenten voor 
het integraal waterbeleid  

- Gegevens en informatie verzamelen, bestuderen, 
interpreteren en evalueren 

Beleidsontwikkeling 

 

Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van 

beleidsplannen met als doel een visie, een plan van 

aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen 

en op te leveren. 

 

- De inhoudelijke uitwerking van de waterbeleidsnota, de 
stroomgebiedbeheerplannen en de overkoepelende 
delen van de stroomgebiedbeheerplannen mee 
voorbereiden 

- De methodologie en de richtlijnen voor de opmaak van 
de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen 
voorbereiden 

- Deelnemen aan vergaderingen en overlegfora in het 
kader van het Europees waterbeleid 
 

Draagvlak en betrokkenheid 

 

Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de 

organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en 

de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen 

met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te 

vergroten. 

 

- Ondersteuning bieden bij de afdelingsoverschrijdende 
samenwerking op het vlak van integraal waterbeleid 

- Juiste actoren identificeren met betrekking tot het 
integraal waterbeleid en een netwerk van betrokken 
actoren uitbouwen en onderhouden 

- Actoren informeren, sensibiliseren en mobiliseren  

- Overleg voeren met relevante actoren, detecteren en 
afwegen van belangen en knelpunten en 
tegenstrijdigheden signaleren 

- Aftoetsen van beleidsvoorstellen met het werkveld 

- Mee voorbereiden van de organisatie van het openbaar 
onderzoek voor de waterbeleidsnota en de 
stroomgebiedbeheerplannen 

 

Beleidsimplementatie  

 

Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en 

uitvoering van de beleidsimplementatie met als doel 

ervoor te zorgen dat de implementatie van het beleid 

efficiënt verloopt. 

- Betrokkenen overtuigen van de meerwaarde van een 
integraal waterbeleid en een draagvlak creëren 

- Een bijdrage leveren aan de voorbereiding en uitvoering 
van het CIW (meerjaren-) werkplan teneinde uitvoering 
te geven aan het integraal waterbeleid 

- Mee opvolgen en begeleiden van CIW-werkgroepen 

- Mee opvolgen en ondersteunen van de werking van de 
bekkenstructuren 

- Toezien op de gecoördineerde uitvoering van de 
stroomgebiedbeheerplannen 

- Toetsen plannen, programma’s en projecten aan de 
doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid 

Opvolging en bijsturing 

 

- Rapporteren over de voortgang van de maatregelen en 
acties uit de stroomgebiedbeheerplannen, onder meer 
via het WUP 

- Ontwikkelen en optimaliseren rapporteringstools 
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Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de 

(beleids)monitoring en –evaluatie met als doel om via 

bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren. 

- Vinger aan de pols houden, pijnpunten identificeren en 
input vanuit werkveld capteren 

- Richtlijnen voorbereiden volgens welke monitoring dient 
te gebeuren 

- Coördineren van beleidsmonitoring en bewaken van 
overzicht en consolidatie  

- Evalueren van  het beleid en hierover rapporteren 

Communicatie 

 

Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de 

communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid 

met als doel het beleid bij interne en externe 

doelgroepen bekend te maken. 

 

- Voorstellen en standpunten van de entiteit toelichten en 
verdedigen op interne en externe vergaderingen, 
werkgroepen, …   

- Communiceren naar de interne en externe doelgroepen 
over de items inzake integraal waterbeleid 

- Ondersteunen van de VMM-collega’s, de CIW-
werkgroepen en de bekkensecretariaten in hun 
communicatie over integraal waterbeleid 

- Optreden als aanspreekpunt m.b.t. het integraal 
waterbeleid 

- Voorstellen verdedigen door het beantwoorden van 
parlementaire vragen, vragen van burgers, actoren en 
de academische wereld, het geven van toelichtingen 

- Vanuit de eigen specialisatie gegevens, analyses, studies 
en adviezen verstrekken die door anderen in hun 
werkzaamheden gebruikt kunnen worden 

-  

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis 

en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel via 

integratie van de praktische en theoretische 

ontwikkelingen de kwaliteit van het beleid continu te 

verbeteren. 

 

- Volgen van monitoringdata en detecteren van trends 

- Contacten onderhouden met (internationale) netwerken 

- Trends en ontwikkelingen opvolgen 

- Interdisciplinaire kennis opbouwen 

- Kennis verwerven en ontwikkelingen rond het thema 
integraal waterbeleid binnen de maatschappelijke 
context bijhouden 

- Deelnemen aan opleidings- en studiedagen en 
praktijkliteratuur opvolgen 

 

Beleidsbeïnvloeding 

 

Inbrengen en beargumenteren van het Vlaamse (en 

Belgische) standpunt in (inter)nationale beleid- en 

besluitvormingsproces met als doel mee vorm te geven 

aan het (inter)nationaal beleid vertrekkend van de 

Vlaamse belangen. 

 

- Opvolgen van Europese wetgeving, richtsnoeren, 
beleidsdocumenten, … inzake waterbeleid en inbrengen 
van het Vlaams standpunt in de onderhandelingen 

- Actief deelnemen aan vergaderingen van de Coördinatie 
Commissie Internationaal Milieubeleid in functie van 
intra-Belgische afstemming over het integraal 
waterbeleid 

 

Mate van afstemming/netwerken 

 

Coördineert afstemming van het beleid over 

verschillende thema's heen met als doel synergiën te 

creëren en consistentie te bevorderen tussen de 

verschillende thema's. 

 

- Afstemmen van het integraal waterbeleid met thema’s, 
activiteiten, projecten binnen en buiten de organisatie 
teneinde de integratie over beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus heen te maximaliseren. 

- Voorbereiden gedragen beleidsstandpunten over 
integraal waterbeleid i.s.m. de CIW-partners 
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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 master diploma (bij voorkeur in een wetenschappelijke richting). 
 
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 

Goede kennis van: 

- Het functioneren van het watersysteem 

- De kernprincipes en doelstellingen van het integraal waterbeleid in het algemeen en het mestbeleid in het 
bijzonder 

- De nutriëntencyclus 

- De bestuurlijke organisatie van het waterbeleid en de actoren betrokken bij het integraal waterbeleid en 
het landbouwbeleid 

- Engels en Frans 
 
Kennis van 

- De regelgeving inzake het waterbeleid en landbouwbeleid in het algemeen en het mestbeleid in het 
bijzonder 

- Het Europees waterbeleid en de organisatie en bevoegdheidsverdeling van het waterbeleid in België 
 
Affiniteit met  

- Milieu in het algemeen en ruimtelijke ordening 

- Affiniteit met regelgeving en regelgevingsprocedures 
 

Goed vertrouwd zijn met het MS Office pakket. 

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

 

Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 Netwerken – niveau 2 

Inleving – niveau 2 Innoveren – niveau 1 

Samenwerken – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Visie – niveau 2 Milieusparend gedrag 

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

organisatie (niveau 1) 
 

• Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2) 
 

• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet 
meteen van persoonlijk belang is (niveau 2) 
 

• Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om 
informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2) 
 

• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (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. 
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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. 
 
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 

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

SAMENSTELLING VAN DE JURY 
 

• De heer Didier D’Hont 
• Mevrouw Veronique Van Den Langenbergh  
• 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 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
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8 VRAGEN 

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Veronique Van Den 
Langenbergh tel: 0473 70 88 46 of via e-mail  v.vandenlangenbergh@vmm.be  
 
Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be   
 
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 

mailto:%20v.vandenlangenbergh@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be
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




Aanvraag en motivatie werving/bevordering, pagina 1 van 5 


 


 


Gegevens over de functie  


Afdeling  Planning Integraal Waterbeleid 


Dienst Stroomgebiedbeheer 


Team  


Functietitel beleidsmedewerker landbouw 


Niveau en Graad Adjunct van de directeur of Bio-ingenieur 


Standplaats Aalst 


Werkadres Gasthuisstraat 42 – 9300 Aalst 
 


Tewerkstellingspercentage 100% 


Gewenste datum indiensttreding Zo snel als mogelijk 


Evaluator Veronique Van Den Langenbergh 


 


 


Gegevens over het soort werving/contracttype/bevordering 


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


 


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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 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), 


 beleidsdomeinoverschrijdende horizontale mobiliteit 
 bevorderingsprocedure (enkel binnen niveau) 


➢ externe arbeidsmarkt:  
 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?  
X     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 


 
  
 


 


Gegevens voormalig functiehouder (enkel indien het uitdiensttreding/vervanging van een 
personeelslid betreft) 


 


1. Naam van het uit dienst getreden personeelslid Stijn Overloop 


2. Statuut en graad van het uit dienst getreden personeelslid Contractueel, A1 


3. Werkte het personeelslid voltijds, deeltijds? voltijds 


a)  welk werkregime (%) ?   


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


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


 


 
 


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? 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


De beleidsmedewerker dient een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen het integraal 
waterbeleid en het landbouwbeleid met een focus op  nutriëntenbeleid. De functiehouder dient goed 
onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen te doen teneinde de beleidsbepaler(s), zoals bv. de 
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Vlaamse Regering, de functionele minister(s) en de Vlaamse Landmaatschappij, in staat te stellen de 
juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden enerzijds en het kader 
uitwerken om de op Vlaams, Europees of internationaal niveau genomen beleidsbeslissingen te 
implementeren anderzijds. De beleidsadviezen zijn mede gebaseerd op de resultaten van het 
modelleninstrumentarium dat ontwikkeld en beheerd wordt binnen de kern Planning en de 
datagegevens van diverse meetnetten. 
 
Deze opdrachten worden uitgevoerd in teamverband binnen de dienst stroomgebiedbeheer, en in 
nauwe samenwerking met diverse collega’s van de overige diensten van  de kern planning; 
Samenwerking met andere kernen en thema’s voor aspecten handhaving, gebiedsgerichte werking en 
waar relevant luchtbeleid is noodzakelijk. 
 
De dienst Stroomgebiedbeheer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen en de rapportering over de uitvoering van de maatregelen opgenomen 
in deze plannen. In dit kader van het integraal waterbeleid is het belangrijk dat de maatregelen die 
gedefinieerd worden voor de landbouwsector bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen voor 
het waterbeleid. De beleidsmedewerker levert vanuit de VMM een bijdrage tot de afstemming tussen 
het waterbeleid, het mestbeleid, het erosiebeleid en het nieuwe landbouwbeleid en verzekert 
hiervoor de nodige coördinatie intern VMM.  
Voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen wordt gebruik gemaakt van modellen als 
beleidsondersteunende instrumenten. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 


 het management adviseren over het te voeren waterbeleid in het algemeen en de relaties 
met het mestbeleid en het landbouwbeleid in het bijzonder, en hierbij mogelijke knelpunten 
en opportuniteiten detecteren en eventuele oplossingsscenario’s aanreiken.  


 onderbouwen van de doelstellingen voor de landbouwsector in functie van het bereiken van 
de milieudoelstellingen op basis van de onderzoeksresultaten van de beleidsondersteunende 
tools en de meetresultaten 


 Actief deelnemen aan Vlaams en intra-Belgisch overleg en advies verstrekken over de 
afstemming tussen het waterbeleid en het  landbouwbeleid in het algemeen en mestbeleid 
in het bijzonder  


 Beleidsmatige vragen beantwoorden van belangengroepen uit de landbouwsector, kabinet,… 
in relatie tot het integraal waterbeleid, mestbeleid en landbouwbeleid  


 Adviseren over welke monitoringstrategie en opvolging voor nutriënten dient te gebeuren 
 Evalueren van meet-, analyse- en modelresultaten m.b.t. nutriënten,  detecteren van trends 


en hierover rapporteren 
 Input leveren voor of opstellen van beleidsrapporten, jaarverslagen en evaluatierapporten 


zoals MAP-jaarverslag, Mestrapport, … 
 Opvolgen van Europese wetgeving, richtsnoeren, beleidsdocumenten, … inzake waterbeleid, 


mestbeleid en landbouwbeleid en inbrengen van het Vlaams standpunt in de 
onderhandelingen; 


 Opvolgen van en een bijdrage leveren aan beleidsplannen binnen en buiten VMM (ook van 
andere beleidsdomeinen of andere overheden) 


 


 
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.   


 
Stijn Overloop was naast beleidsmedewerker ook Teamverantwoordelijke en Interne 
vertrouwenspersoon.  
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Voor de aanstelling van een nieuwe vertrouwenspersoon dient een afzonderlijke procedure gevolgd 
te worden, net als voor de taak van teamverantwoordelijke.  
Het takenpakket m.b.t. landbouwbeleid is echter meer dan ruim genoeg om een voltijdse vervanging 
te verantwoorden. 
 
 
3. Hebben andere personeelsleden van het team / dienst / afdeling de ruimte om het takenpakket 


(gedeeltelijk) over te nemen? Geef telkens een korte motivatie. 
 
Neen. Het takenpakket i.v.m. de opvolging van de uitvoering van MAP6 en de voorbereiding van 
MAP7, de samenwerking hierrond met VLM en het overleg met de sector is hiervoor te omvangrijk 
en vergt een specifieke expertise. Daarenboven is de dienst SGB reeds onderbemand om alle haar 
toegewezen taken uit te voeren.  Bijkomend zal ook aandacht besteed worden aan het 
landbouwbeleid sensu lato. 
 
 
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? 
 
Gelet op de inhoud van de functie en de specifieke materie is een niveau A met een 
wetenschappelijk masterdiploma noodzakelijk. Gelet op de specificiteit van de functie is een bio-
ingenieur wenselijk. 
 
 
6.    Op welke wijze draagt de functie bij tot de afdelingsdoelstellingen? 
 
De kern planning draagt voor de uitvoering van het meerjaren operationeel plan (MJOP) bij aan: 
 
LT OD 2.1 - De VMM heeft de coördinerende en leidende rol bij de opmaak van nieuwe 
beleidsplannen voor de thema’s water en lucht. 
LT OD 2.4 - De VMM neemt initiatief om de verschillende actoren te responsabiliseren, reikt 
instrumenten aan en zoekt mee naar oplossingen op projectniveau om [tegen 2027] de 
doelstellingen voor het watersysteem en de waterketen mee te helpen verwezenlijken, voornamelijk 
ten behoeve van de waterlichamen waar VMM prioritair op inzet. 
LT OD 2.5 - De VMM stimuleert actief  de aanpalende beleidsdomeinen om optimaal gebruik te 
maken van hun instrumenten (bvb VLIF, GLB, Investeringsprogramma’s van beleidsdomein MOW, ..) 
voor het behalen van de doelstellingen van het water- en luchtbeleid. 
 
LT OD 5.3 – [Tegen 2024] heeft de VMM op participatieve wijze de doelstellingen voor de waterketen 
en het watersysteem  doorvertaald naar alle betrokkenen binnen het waterbeleid 
 
 
7.    Wat zijn de gevolgen indien de functie niet ingevuld wordt? 
 
De functie is cruciaal om uitvoering te geven aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering, met 
name: We stemmen het mestbeleid, het erosiebeleid en het nieuwe landbouwbeleid maximaal af op 
de stroomgebiedbeheerplannen. In de komende weken, maanden en jaren is de verdere opvolging en 
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ontwikkeling van MAP6 en MAP7 voorzien. De koppeling landbouwbeleid-waterbeleid, en zeker wat 
betreft MAP7, is noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen van de KRW en de 
nitraatrichtlijn.  
Gelet op het feit dat er in de kern planning geen capaciteit is om deze taken op te nemen zou dit 
betekenen dat deze taak niet kan opgenomen worden, wat dan de impact van de VMM op het beleid 
zou verminderen. 
 
8.    Moet voor het personeelslid in het kader van de toezichtstaken van VMM een legitimatiekaart  


worden voorzien? 
 
Neen 
 
 
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). 


 
N.v.t. 
 
 


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 :  


 


 


 
 
 
 





				2021-03-25T17:02:14+0100

		Didier D'hont (Signature)









		2021-04-28T09:05:11+0200
	Ann Meert


		m.vandenlangenbergh@vmm.be
	2021-04-28T09:48:52+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




