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De uiterste inschrijvingsdatum is 30 mei 2021. Het generieke deel vindt plaats op 15 juni 2021. Het 

functiespecifieke deel vindt plaats op 22 juni 2021. 

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. 
 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

De specialist applicatiebeheer zorgt samen met collega’s voor de eerstelijns-ondersteuning van een brede groep 
aan reeds operationele monitoring- en modelleringstoepassingen. Vanuit deze applicaties wordt gezorgd voor 
een correcte opvolging en afhandeling van bugmeldingen en upgrades.  Vragen van een 25-tal gebruikers binnen 
de afdeling, een zelfde aantal gebruikers binnen andere afdelingen en externe gebruikers, partners of 
leveranciers dienen behandeld te worden. Bovendien wordt meegewerkt aan nieuwe projecten of 
optimalisatieprojecten binnen en buiten de afdeling. 

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 draagt bij aan de realisatie van de visie van VMM, namelijk een oplossingsgerichte partner voor een 
klimaatbestendige leefomgeving. 
 
Je zal deel uitmaken van het team hydrologie West binnen  de afdeling Operationeel Waterbeheer. 
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De specialist applicatiebeheer wordt ingeschakeld binnen de afdeling Operationeel Waterbeheer, die instaat 
voor de online waterkwantiteitsmetingen, de real-time voorspellingen van hoogwater en droogte, offline 
modellering en scenario-analyses plus het beheer van aanverwante informatiesystemen als o.a. GIS- & 
specifieke hydrologische beheertoepassingen, afstandsbewakings- & alarmeringssystemen en de portaalsites 
https://www.waterinfo.be & https://klimaatportaal.vmm.be . De dienst beschikt hiertoe over een ICT-
omgeving die bestaat uit een 200-tal servers (fysiek+virtueel) met vnl. Windows-besturingssystemen die 
gehost zijn in de VMM datacenters in Aalst en Gent.  
 
In eerste instantie is het de taak om te zorgen voor een stabiele en performante ICT-omgeving door mee te 
werken aan het onderhoud (preventief en curatief), de planning en de verdere uitbouw van deze ICT-
omgeving.  Dit omhelst het operationeel houden van alle applicaties die de dienst gebruikt of host alsook het 
onderhouden en migreren van onderliggende IT-systemen (netwerk, SAN-storage, Oracle- en Microsoft SQL 
databanken, Hyper-V en Citrix-omgevingen, back-up, firewall, antivirus, …). Om een zo hoog mogelijke 
beschikbaarheid van deze hoog bedrijfskritische systemen te garanderen, zijn de werkzaamheden ook 
onderdeel van een permanentie-regeling met wekelijkse beurtrol.  
 
Een tweede taak, betreft het actief bijdragen aan business-, functionele en  technische analyses voor 
informatiesystemen die worden uitgebreid, nieuw worden opgezet of gemigreerd naar de centrale VMM-
omgeving. Dit houdt in dat er wordt afgestemd op de centrale ICT-referentie-architectuur. Er  wordt mee 
gewerkt aan het ontwikkelen van software-code en scripts (bv. Python) of het instellen van bij voorkeur open 
databanken (bv. PostGreSQL) en het waar nodig het integreren in bestaande of nieuwe (open) systemen voor 
geografische en sensor-data en Content/Document Management Systemen. In samenwerking met de dienst 
Informatica bekijk je welke werkzaamheden het best worden uitgevoerd om  bestaande - meestal licentie-
gebaseerde - informatiesystemen te moderniseren met open en herbruikbare componenten.  Je wordt 
geassisteerd door externe IT-dienstverleners. De administratieve voorbereiding en opvolging van deze 
projecten maakt ook onderdeel uit van het takenpakket. 
 
Deze werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te worden in het kader van de permanentie-regeling. Dit houdt 
in dat volgens een wekelijkse beurtrol (in principe vroeger 1/5 weken, in de toekomst mogelijk frequenter) de 
applicatiebeheerder als eerste oproepbaar is voor het uitvoeren van IT-interventies buiten de normale 
werkuren en in het weekend. 
 

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. 

 

- Het analyseren van datastromen, functionaliteiten en 
technische componenten/vereisten in te migreren en 
nieuw op te zetten informatiesystemen; met nadruk 
op het afstemmen op de VMM ICT-
referentiearchitectuur, identificeren van (open) 
alternatieven en een maximaal hergebruik van 
bestaande componenten, uit de eigen organisatie of 
de V.O.).  

- Het voorbereiden van nieuwe IT-projecten door in 
samenwerking met de Enterprise Architect, de 
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business analisten en de ICT-architect conceptueel 
denkwerk te verrichten, marktonderzoek te doen, 
informatie te vergaren over beste praktijken en 
mogelijke partners, lastenboeken te schrijven … 

Opmaak product  

 

Opmaken van plannen, ontwerpen en studies met als 

doel een kwaliteitsvolle, technische bijdrage te leveren 

aan een project of opdracht. 

 

- Het (laten) opstellen van analyse-documenten 
(business, functioneel, technisch) en/of de specificaties 
hieromtrent bij projecten die door externen zullen 
uitgevoerd worden.  

- Het participeren aan de implementatie van nieuwe 
informatiesystemen door externen door informatie aan 
te reiken, opvolging en controles uit te voeren, …; 

- Het zelfstandig ontwikkelen van extra functionaliteiten 
en tools in bestaande of nieuwe software door het 
aanbrengen van aanpassingen/aanvullingen in  
code/scripts.  

- Terugkoppelen met collega’s over de stand van zaken 
van projecten, de voortgang van het oplossen van 
problemen, nieuwe ontwikkelingen en inzichten… 

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. 

 

- Het voorzien van up-to-date systeem-documentatie en 
handleidingen/procedures voor alle courante IT-
handelingen die collega’s of gebruikers zelf moeten 
uitvoeren ; 

- Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan 
gebruikers ; 

- Begeleiden van gebruikers bij het eerste gebruik van 
applicaties; 

- Het assisteren van gebruikers bij problemen (correcte 
diagnose, voorstel oplossing…) ; 

- Correcte, duidelijke en tijdige communicatie in geval 
van voorziene of onvoorziene interventies of 
problemen naar gebruikers en partners ; 

- In samenwerking met de Enterprise Architect, de 
business analisten en de ICT-architect advies 
verstrekken over het IT-gedeelte van nieuwe projecten 
(bv. nalezen technische onderdelen van offertes); 

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. 

 

- Het preventief onderhouden van de huidige 
informatiesystemen, m.i.v. het opvolgen van de 
monitoringssystemen intern (bv SCOM) en deze van 
externe partners.  

- Het (remote) uitvoeren van interventie-
werkzaamheden bij dringende IT-defecten. 

- Het aanbrengen van noodzakelijke kleine wijzigingen 
zoals het toevoegen van gebruikers(rechten), het 
upgraden naar nieuwe versies van software, e.d. . 

- Het opvolgen en bewaken van de goede werking van 
alle monitoring- en rapporteringssystemen (b.v. via 
SCOM ,log-files, status-mails, )  

- Het opvolgen van uitgevoerde IT-opdrachten van 
externen (bv netwerk communicatie, ftp-migratie,…) 

- In samenwerking met de dienst Informatica het 
opvolgen en sturen van het IT-gedeelte van nieuwe 
projecten  

Evaluatie  

 

- Het analyseren van het gebruik van de huidige 
informatiesystemen i.f.v. verbeterpunten qua 
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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, …). 

performantie, functionaliteit, gebruikte technologie en 
resources, … .  

- Het evalueren van de werking van externen 

- Analyseren, testen en evalueren van nieuwe  (open) 
applicaties/systemen 

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. 

- Bijwonen van infosessies en opleidingen i.v.m. de 
(nieuw) in gebruik zijnde IT-technologieën ; 

- Kennis nemen van de evoluties die zich voordoen in 
het IT-landschap; 

- Zelf organiseren van interne opleidingen in het kader 
van permanentie; 

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. 

- Deelnemen aan het team overleg of projectmatig 
overleg; inclusief de rapportering hierover 
opstellen/opvolgen 

- Het opvolgen en goedkeuren van vorderingsstaten, 
projectplanningen en rapporteringen 
 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie. Hierdoor wordt er afgeweken van de 
diplomavereiste. 

1)      Je hebt een masterdiploma in een ICT-richting. 

OF 

2)     Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen 
de Vlaamse overheid 
en 
Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages) in ICT. 

OF 

3)     Je hebt een bachelorsdiploma in een ICT-richting 
en 
Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages) in ICT.   
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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 
 
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 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 

- Kennis van IT-componenten: 
- Beheer van servers (Windows OS 2016)  
- Hyper-V, Citrix, Veeam 
- Beheer van netwerk, firewall, netscaler, reverse proxy…   
- AD, DHCP, DNS 

- Toepassingsgerichte vaardigheden: 
- Ontwikkeling en beheer van (web)applicaties 
- Beheer van databanken 
- Scripting (Powershell, Python, …)   
- IT-projectbeheer 

 Pluspunten  

(Dit zijn ‘nice to have’-competenties en kunnen worden meegenomen bij inzetbaarheid in de functie)  
 
• Wetgeving overheidsopdrachten 

• Kennis in verband met cloudoplossingen 

 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) 
 

https://www.naricvlaanderen.be/nl
http://www.selor.be/
mailto:vacatures@vmm.be
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• 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) 
 

• Milieusparendgedrag: 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. 
 
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. 
 

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

SAMENSTELLING VAN DE JURY 
 

• Mevrouw Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer 
• Mevrouw Inge De Jongh, teamcoördinator hydrologie West 
• De heer Pieter Cabus, team hydrometrie, ingenieur 
• Mevrouw Ann Meert, verantwoordelijke werving en selectie of 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. 
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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 mevrouw Inge De Jongh tel:  
0499 80 88 51 of via e-mail i.dejongh@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. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be
https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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.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  Operationeel Waterbeheer 


Dienst  


Team Hydrologie West 


Functietitel applicatiebeheerder 


Niveau en Graad A121 (informaticus of ingenieur) 


Standplaats Gent 


Werkadres De Larochelaan 1, 9051 Gent 
 


Tewerkstellingspercentage 100% 


Gewenste datum indiensttreding Asap 


Evaluator Inge De Jongh 


 


 


Gegevens over het soort werving/contracttype/bevordering 


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


 interne mobiliteit (statuut kandidaat blijft behouden) 
o binnen de eigen afdeling 
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 
Els Quintelier (nieuwe baan 
bij VMM) 


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


3. Werkte het personeelslid voltijds, deeltijds? voltijds 


a)  welk werkregime (%) ?  100% 


b) werd het personeelslid reeds vervangen (zo ja, door wie)? 
Neen (tijdelijk via extern 
contract) 


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 applicatiebeheerder zorgt samen met collega’s voor de eerstelijns-ondersteuning van een brede 
groep aan reeds operationele monitoring- en modelleringstoepassingen. Vanuit deze applicaties 
wordt gezorgd voor een correcte opvolging en afhandeling van bugmeldingen en upgrades.  Vragen 
vanuit een 25-tal gebruikers binnen de dienst, een zelfde aantal gebruikers binnen andere diensten 
en externe gebruikers, partners of leveranciers dienen behandeld te worden. Bovendien wordt 
meegewerkt aan nieuwe projecten of optimalisatieprojecten binnen en buiten de kern beheer en 
investeringswerken waterlopen.  
 
Deze werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te worden in het kader van de permanentie-regeling. 
Dit houdt in dat volgens een wekelijkse beurtrol  (in principe vroeger 1/5 weken, in de toekomst 
mogelijk frequenter) de applicatiebeheerder als eerste oproepbaar is voor het uitvoeren van IT-
interventies buiten de glijtijden en in het weekend.  
 
 


 
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.   


 
Ja, het betreft het uitvoeren van het takenpakket van een collega applicatiebeheerder die 
ondertussen een andere baan heeft. Een uniform netwerkbeheer intern VMM is voorzien, maar zal 
geen substantiële vermindering van de werklast betekenen. Qua applicatiebeheer verdwijnen er 
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amper deeltaken, het aantal toepassingen en gebruikers neemt verder toe en het afbouwen daarvan 
is niet evident. 
 
3. Hebben andere personeelsleden van het team / dienst / afdeling de ruimte om het takenpakket 


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


Neen, als applicatiebeheerder is een specifieke IT-kennis/affiniteit vereist of moet men deze 
minstens willen bekomen; wat voor andere personeelsleden binnen de kern geen evidentie is.  


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


over te nemen? 
 


Enkel bij AKB zijn wss. interne of externe personeelsleden met gelijkaardige competenties. We 
vermoeden niet dat ze een overstap zullen kunnen maken. Een recente oproep in 2020 leverde 
alvast geen kandidaturen op. Er wordt dus voorgesteld om direct een externe procedure op te 
starten 


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


 
Ja, niveau 121 (ingenieur of informaticus) is vereist.  


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


 
De applicatiebeheerders dragen zorg voor het operationeel blijven van tal van toepassingen 
dagelijks ruim gebruikt binnen de kern (meetnetten, modellen, rapportering, scada, VHA, …) 


 
7. Wat zijn de gevolgen indien de functie niet ingevuld wordt? 


 
Het is onverantwoord om maar met 2 applicatiebeheerders het goede functioneren van alle 
applicaties binnen het Water-Netwerk te garanderen. Dit is een risicovolle situatie die de goede 
werking van vele cruciale systemen (in het bijzonder waterinfo.be) hypothekeert. Ook het 
garanderen van de permanentie wordt quasi onmogelijk. Er is een tijdelijke ondersteuning door 
verschillende collega’s binnen de kern voorzien en er werd via een dienstenopdracht ook een 
beroep gedaan op 1 externe applicatiebeheerder, om de situatie tijdelijk op te lossen, maar dit is 
geen structurele oplossing. De permanente inzet van externen is geen wenselijke situatie 
(cruciale processen worden zeer sterk afhankelijk van derden) en ook een dure oplossing (1 VTE 
extern inhuren kost ruim 180.000 euro op jaarbasis, dit dan nog zonder permanentie).  


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


worden voorzien? 
 
Neen, enkel toegangsbadges die ook de 24/24u toegang naar de VMM datacentra toelaten.  


 
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.  
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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 :  
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