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Bevorderingsprocedure binnen het niveau 

 
De afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 
 

zoekt een  
 

senior expert coördinator 
 

Statutair 
Niveau: A 
Rang: A213 

Graad: senior adviseur 
Met standplaats: Brussel 

Vacaturenummer: req 1276 
 

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

1 VACATURE IN HET KORT 

Ben je iemand die voldoening haalt uit het (bege)leiden van projecten en het adviseren van het 
management. Neem je graag de touwtjes in handen bij organisatorisch en inhoudelijke veranderingen en 
kan je weerstand ombuigen naar constructief samenwerken.  Wil je samen met het management je 
stempel drukken op het beleid van de afdeling Justitiehuizen en haal je energie uit het inhoudelijk en 
methodisch ondersteunen van het werkveld?  Dan ben jij de geknipte persoon die we zoeken. 
Je wordt verantwoordelijk voor de opvolging van 14 regionale justitiehuizen in Vlaanderen, elk 
aangestuurd door een directeur die aan jou rapporteert. Je hebt een verbindende rol tussen de 
justitiehuizen en het centrale bestuur. Ben je geboeid door justitie en het forensische werkveld in ruime 
zin en kan je makkelijk de vertaalslag maken van organisatiebeslissingen naar het werkveld, stel je dan 
kandidaat voor deze boeiende en uitdagende job. 
 

2 FUNCTIECONTEXT 

De afdeling Justitiehuizen maakt als afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deel 
uit van de Vlaamse overheid.  
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De afdeling Justitiehuizen bestaat uit 15 buitendiensten (14 justitiehuizen en VCET) en stelt ongeveer 700 
medewerkers te werk. Jaarlijks worden 30.000 nieuwe dossiers in behandeling genomen.  
 
De senior expert coördinator is verantwoordelijk voor de opvolging van de 14 justitiehuizen die samen 
het team justitiehuizen vormen binnen de afdeling Justitiehuizen. Hij/zij stuurt de directeurs van de 
verschillende justitiehuizen aan met als doel de realisatie te verzekeren van de algemene en specifieke 
opdrachten van de justitiehuizen, in het kader van de gemeenschappelijk uitgetekende beleidslijnen inzake 
inhoudelijke, methodologische en deontologische aspecten. Hij/zij stemt af met de directeur beleids-en 
terreinondersteuning met betrekking tot de uitwerking en implementatie van het beleid en de 
inhoudelijke ondersteuning naar het terrein toe.   
 
Concreet moet de senior expert coördinator projecten leiden, het management adviseren, richting geven, 
coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers en hen inlichten 
over hun functioneren.   
 
Daarnaast beschikt de senior expert coördinator ook over één of meerdere stafmedewerkers ter zijn of 
haar ondersteuning.  
 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De senior expert coördinator leidt een geheel van activiteiten en medewerkers en geeft input naar het 
beleid met als doel een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te 
dragen tot de realisatie van de doelstelling van de afdeling.  
  
Concreet moet de senior expert coördinator projecten leiden/het management adviseren, richting geven, 
coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers en hen inlichten 
over hun functioneren.   
 
De senior expert coördinator is verantwoordelijk voor de opvolging van de organisatie. Hij/zij stuurt de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen aan met als doel de realisatie te verzekeren van de algemene 
en specifieke opdrachten van de justitiehuizen, in het kader van de gemeenschappelijk uitgetekende 
beleidslijnen inzake inhoudelijke, methodologische en deontologische aspecten. Hij/zij stemt af met de 
directeur beleids-en terreinondersteuning met betrekking tot de uitwerking en implementatie van het 
beleid en de inhoudelijke ondersteuning naar het terrein toe.   
  
De directeurs van de verschillende justitiehuizen staan in voor de operationele en strategische leiding van 
het justitiehuis. Zij nemen de eindverantwoordelijkheid op zich.  De directeurs van de justitiehuizen sturen 
de teamverantwoordelijken, volgen hen op en nemen de coördinatie van de interne organisatie en de  
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opdrachten op zich. Zij waken over het efficiënt inzetten van het personeel over de verschillende 
opdrachten en taken van het justitiehuis.   
  
De directeurs van de justitiehuizen organiseren overleg en samenwerking tussen de verschillende teams,  
hun opdrachtgevers (magistratuur) en de externe relevante diensten. Hierbij bevinden zij zich op het 
raakvlak tussen de federale overheid en de hulp- en dienstverleningspartners die lokaal, regionaal en 
federaal georganiseerd zijn.   
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN  

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

Behoefteanalyse 
 
(Proactief) analyseren van de behoeften van de 
organisatie en klanten met als doel een correct 
beeld te krijgen van de opportuniteiten en de 
noden. 

- Beleidsprioriteiten van de afdeling Justitiehuizen 
mee bepalen en vormgeven.  

- Toezien op de opmaak en opvolging van de 
operationele doelstellingen van de verschillende 
justitiehuizen, in lijn met de strategische 
doelstellingen van de afdeling Justitiehuizen.   

- Creatief nadenken en het formuleren van 
voorstellen en adviezen die de uitgetekende 
processen en de organisatie van de afdeling 
Justitiehuizen kunnen verbeteren.  

- Toezien op het ontwikkelen van lokaal beleid en 
afstemming tussen de directeurs en de 
magistratuur/opdrachtgevers inzake 
capaciteitsbeheersing en maximale afstemming 
tussen het vervolgingsbeleid, het 
straftoemetingsbeleid en het 
strafuitvoeringsbeleid in overeenstemming met 
interne beleidslijnen.   

- … 
 

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren 
 
Op basis van het beleid en de behoefteanalyse 
de dienstverlening binnen het vakgebied 
proactief mee definiëren, implementeren en 
bijsturen met als doel de interne klant en de 
organisatie op de best mogelijke manier te 
ondersteunen. 

- Meewerken aan de uitvoering van 
managementbeslissingen.  

- Bijdragen aan de implementatie van het 
afdelingsplan van de afdeling Justitiehuizen.  

- Bepalen van prioriteiten rekening houdend met 
wettelijke bepalingen, strategische krijtlijnen en 
tijdslimieten.  

- Middelen toewijzen naargelang de prioriteiten.  
- Organiseren van werkoverleg met relevante 

stakeholders.   
- Afstemming met de directeur beleids-en 

terreinondersteuning met betrekking tot 
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terreinondersteuning, uitwerking en 
implementatie van het beleid.  

- Afstemming met de directeur van het VCET 
inzake inzet personeel justitiehuizen met 
betrekking tot opdrachten elektronisch toezicht 
(verdeling slots, …) en afstemmen van de 
dienstverlening.  

- voorstellen van een evenwichtige verdeling van 
beschikbare personeelsleden over de 
verschillende justitiehuizen, rekening houdend 
met de beleidsprioriteiten en de werklast en 
gebaseerd op objectieve maatstaven  

- Toezien dat de voor de uitvoering van de 
opdrachten noodzakelijke expertise ter 
beschikking wordt gesteld van het terrein.  

- Periodiek organiseren van vergaderingen met de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen. 

Werkinstrumenten 
 
Ontwikkelen of aanpassen van concepten, 
systemen, processen, methoden en technieken 
in nauw overleg met de klant met als doel door 
algemeen toepasbare of maatgerichte 
producten, processen en diensten de 
gedefinieerde dienstverlening te kunnen 
uitvoeren. 
 

- Ontwikkelen en opvolgen van beleidsrelevante 
indicatoren.   

- Toezien op de uitwerking van vademecums, 
werkinstructies.  

- … 
 

Adviesverlening 
 
Zowel op vraag als proactief interne klanten 
adviseren vanuit het vakgebied met als doel 
deskundige oplossingen aan te bieden voor 
vraagstukken of problemen. 
 

- Advies geven aan het afdelingshoofd, de 
secretaris-generaal en de minister met 
betrekking tot de uitvoering van de opdrachten  

- Bereikbaar en beschikbaar zijn voor de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen bij 
vragen en problemen inzake de uitvoering van 
hun opdrachten.  

- Zelf strategische taken uitvoeren.  

- Behandelen van complexe dossiers en 
formuleren van specifieke adviezen met 
betrekking tot het expertisedomein of 
maatregelen beheerd of gevolgd door de 
organisatie.  

- Aan de afdelingsvergaderingen van de 
organisatie deelnemen.  

- Proactief afwegen van de implicaties van 
potentiële managementbeslissingen op de 
organisatie en de werking van de justitiehuizen.  
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- .. 

Kwaliteitsborging 
 
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van 
de voortgang of resultaten van processen en 
dienstverlening met als doel een optimale 
kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform 
de afspraken, richtlijnen en regelgeving. 
 
 

- Informeren van de directeurs over en het 
verduidelijken van deontologische en 
methodische aangelegenheden.  

- Bewaken van klantvriendelijke, kwalitatieve 
dienstverlening binnen vastgelegde termijnen.  

- Verzekeren van een gecoördineerde, 
inhoudelijke werking.   

- Waken over de coherentie van de uitvoering 
van de verschillende processen en toepassing 
van de werkinstructies over de verschillende 
justitiehuizen heen.  

- Monitoring van uniforme toepassing van de 
processen met betrekking tot de 
kernopdrachten van de afdeling Justitiehuizen.   

Communicatie en contacten 
 
Communiceren over de dienstverlening met als 
doel de (interne) klanten te informeren en hen 
te stimuleren om van de dienstverlening 
gebruik te maken. 

- Verzekeren van een vlotte doorstroming van de 
relevante informatie naar de directeurs van de 
verschillende justitiehuizen.   

- Helpen stroomlijnen van top-down en bottom-
up communicatie.   

- Instaan voor een optimale vertegenwoordiging 
van de afdeling in verschillende fora op de 
verschillende beleidsniveaus.  

- Instaan voor een vlotte informatiedoorstroming 
van het beleid naar het terrein toe.  

- Plannen, coördineren en opvolgen van de 
externe communicatie.  

- Contacten onderhouden met lokale, nationale en 
internationale netwerken  

- … 

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 te 
optimaliseren. 
 

- Trends en ontwikkelingen opvolgen binnen 

werkveld. 
- Interdisciplinaire kennis opbouwen.  

- Deelnemen aan opleidings- en studiedagen.  
- Initiatieven voorstellen met betrekking tot de 

verdeling en de ontwikkeling van kennis; goede 
handelwijzen nastreven en analyseren en het 
bevorderen van de uitwisseling van ervaring.  

- …. 

Projectdeelname 
 
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of 
werkgroepen met als doel bij te dragen aan de 

- Leiden van projecten.  

- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan projecten 
en visieontwikkeling.  
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realisatie van de afgesproken 
projectdoelstellingen. 
 
Context: 
m.b.t. het eigen functionele domein. 

- Proactief projecten opzetten met het oog op de 
ontwikkeling en legitimatie van nieuw beleid.  

- … 
 

Optimalisatie van de werking/dienstverlening 
 
De functie bouwt de dienstverlening (verder) 
uit of optimaliseert deze en neemt een 
trekkende rol op in deze projecten/opdrachten 
met als doel de dienstverlening af te stemmen 
op het beleid van de entiteit. 
 

- Rapporteren over de voortgang en de 
resultaten van de opdrachten/projecten.  

- Periodiek en op eigen initiatief signaleren van 
problemen en zoeken naar werkbare 
oplossingen, rapporteren en zich 
verantwoorden t.a.v. het afdelingshoofd inzake 
de werking van de justitiehuizen, de resultaten 
en de ondersteunende middelen.  

- Voorstellen, bespreken, begeleiden en evalueren 
van verbeteracties.  

- Toezien op de uitvoering van de opdrachten en 
de organisatie van de justitiehuizen en het 
beheer van de voorziene middelen 
optimaliseren.    

- Het signaleren van problemen op basis van de 
input van het werkterrein.  

- Inhoudelijke ontwikkelingen op het veld 
signaleren en de toepasbaarheid evalueren  

- Informatiestromen en processen bewaken.   
- Evalueren van de toepassing van het beleid en 

indien noodzakelijk voorstellen doen voor 
beleidswijziging  

- Opvolgen van algemene tendensen in het 
werkveld en formuleren van beleidsadviezen 
omtrent de opdrachten van de justitiehuizen.  

- Opstellen en valideren van nota’s en opmaken 
van evaluatierapporten.  

- In samenwerking met de directeurs van de 
justitiehuizen en de directeur beleids-en 
terreinondersteuning een uniform beleid 
bewerkstelligen.    

- Onderhandelen met de hulp- en 
dienstverleningspartners om gezamenlijk beleid 
uit te werken, in afstemming met de directeur 
beleids-en terreinondersteuning.   

- Het afsluiten van centrale 
samenwerkingsakkoorden met diverse partners, 
in afstemming met de directeur beleids-en 
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terreinondersteuning en de directeur van het 
VCET.  

- Vertegenwoordigen van de afdeling 
Justitiehuizen op het centrale niveau en actief 
uitdragen en kenbaar maken van de visie, het 
beleid en het dienstverleningsaanbod van de 
afdeling Justitiehuizen.   

- Opzetten van gedragen samenwerking met 
diensten binnen het beleidsdomein.  

- …. 

Interpersoonlijke relaties  
(≠ hiërarchische aansturing) 
 
Lobbyen, beïnvloeden en/of het creëren van 
cultuur- en gedragsverandering door in te 
spelen op emoties, gedrag, context en 
weerstand met als doel het beoogde resultaat 
te bekomen. 
 

- Onderhandelen met de hulp- en 
dienstverleningspartners om gezamenlijk beleid 
uit te werken, in afstemming met de directeur 
beleids-en terreinondersteuning.   

- Overtuigen magistratuur/opdrachtgevers om tot 
gezamenlijk beleid te komen inzake 
capaciteitsbeheersing en maximale afstemming 
tussen het vervolgingsbeleid, het 
straftoemetingsbeleid en het 
strafuitvoeringsbeleid, in afstemming met de 
directeur beleids-en terreinondersteuning en de 
directeur van het VCET.   

- Het afsluiten van centrale 
samenwerkingsakkoorden met diverse partners, 
in afstemming met de directeur beleids-en 
terreinondersteuning en de directeur van het 
VCET.  

- Vertegenwoordigen van de afdeling 
Justitiehuizen op het centrale niveau en actief 
uitdragen en kenbaar maken van de visie, het 
beleid en het dienstverleningsaanbod van de 
afdeling justitiehuizen.   

- Opzetten van gedragen samenwerking met 
diensten binnen het beleidsdomein.  

- Visie en missie van de afdeling Justitiehuizen 
helpen uitdragen.   

- … 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 
 
Als hiërarchisch leidinggevende, coördineren, 
aansturen en coachen van een team met als 
doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, 
betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 
 

- Aansturen, opvolgen en evalueren van de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen en 
stafmedewerkers.   

- Het voeren van individuele gesprekken in het 
kader van PLOEG.  

- Begeleiden, motiveren en coachen van de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen en 
stafmedewerkers.   
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- Stimuleren en opvolgen van het leerproces van 

de directeurs. 
- De goede werksfeer bewaken.  
- Delegeren van verantwoordelijkheden.  
- Geven van ondersteuning met betrekking tot de 

aanpak en de behandeling van complexe dossiers 
en opdrachten.  

- Opstellen van jaarlijkse doelstellingen voor de 
directeurs van de verschillende justitiehuizen. 
(PLOEG)  

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel  
de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit: 
 
Voorwaarden voor bevordering binnen het niveau: 
 
1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid 

in de graden van de rang A2 (directeur), A2M (hoofdadviseur) of A1 (adjunct van de directeur) ofwel 
een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid 
én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en je wordt betaald in 
een salarisschaal in de graden van de rang A2 (directeur), A2M (hoofdadviseur) of A1 (adjunct van de 
directeur).  
 

2) Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen: 

o vanuit rang A1 over 12 jaar relevante beroepservaring  

o vanuit rang A2 of A2M over 8 jaar relevante beroepservaring  

 
3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 
 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website 

van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 

2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele 

personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele 

selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB 

of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Voorwaarden voor horizontale mobiliteit: 
 
1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen 
de diensten van de Vlaamse overheid..   
 
Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met 
een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of 
gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met 
algemene bekendmaking2 . 
 
Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met 
een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten 
van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling3 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de 
graad van de vacature (VPS art. III 22).  
 
2) Je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot de resultaatsgebieden. Ervaring 
met betrekking tot organisatieontwikkeling is een pluspunt. 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke Nancy Toussaint, nancy.toussaint@vlaanderen.be of tel 02 553 31 33 of GSM 0492 
34 07 26. 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

Deze technische competenties dient de kandidaat op korte termijn te ontwikkelen: 
• MS Office, SIPAR, de toepassingsprogramma’s en tools op basis van Sipar en dergelijke kunnen 

gebruiken.  

• Kennis van het beleidsdomein, WVG, VO en de strafrechtelijke keten.  
• Kennis van de geldende reglementering en wetgeving, op nationaal als internationaal vlak.   

• Projectmatig kunnen werken.   

 Pluspunten  

Ervaring met leidinggeven en het hiërarchisch aansturen van personeelsleden is een pluspunt. 

 Persoonsgebonden competenties  

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

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

 
 
3 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:nancy.toussaint@vlaanderen.be
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• 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) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (niveau 3) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 3) 
 

• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2) 
 

• Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de 
entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 2) 
 

• 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) 
 

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

 
 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
▪ Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
▪ Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
▪ Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 
 
Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 
▪ Je voldoet aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde.  
▪ Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
▪ Je bent ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd.  
▪ je bevindt je in dienstactiviteit.  
▪ Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
 

Op datum van indiensttreding mag er geen familielid in de eerste en/of tweede graad werkzaam zijn in 
de het justitiehuis waarvoor je kandideert. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5 AANBOD 

• Je wordt bevorderd in de graad van senior adviseur A213 met de bijbehorende salarisschaal. 
• Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van senior adviseur (rang A 213) met de bijbehorende 

salarisschaal. 
• De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de 

selectiebeslissing. 
• Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 

is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.    

• Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 
36). 

 
 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 SELECTIEPROCEDURE  

5.1. MODULE 1: eerste screening   

5.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden  

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 1 juni 2020 (periode onder voorbehoud). 
 
 

5.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

 
Door middel van een assessment center worden volgende competenties bevraagd: 
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Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Samenwerken – niveau 2 Visie – niveau 2 

Analyseren – niveau 3 Oordeelsvorming – niveau 3 

Richting geven – niveau 2  

 
Deze screening wordt afgenomen door een extern selectiekantoor. 
 
Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een beoordeling geschikt of ongeschikt op basis van het 
verkregen totaalbeeld. Enkel wie een gunstige beoordeling krijgt, gaat door naar het jurygesprek. 
 
De persoonsgebonden screening vindt plaats bij een extern kantoor in de week van 8 juni 2020 en de 
week van 15 juni 2020 (data onder voorbehoud en in functie van de ontwikkelingen in de coronacrisis). 
 
 

5.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Het eindgesprek wordt gevoerd met de directieraad en een selectieverantwoordelijke (+ evt. een 
vakinhoudelijke specialist). Tijdens het eindgesprek dient de kandidaat een inhoudelijke casus/presentatie 
te geven. Bij de uitnodiging van de kandidaat voor de eindselectie zal dit concreet toegelicht worden. 
 

• Je motivatie  

• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel einde juni en/of begin juli 2020 (periode onder 
voorbehoud en in functie van de coronacrisis). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie.  
 
Wie geschikt wordt bevonden, wordt gerangschikt in volgorde van geschiktheid en opgenomen in een 
wervingsreserve. De eerst gerangschikte kandidaat krijgt de functie aangeboden. 
 
 
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? 
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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. 
 

5.4. 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? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op dinsdag 2 juni 2020. 
  
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:   

• je het online sollicitatieformulier gebruikt   
 
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  
  

8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Hans Dominicus 
Afdelingshoofd afdeling Justitiehuizen 
hans.dominicus@vlaanderen.be  
tel: 02 553 34 31 

                GSM 0476/64.11.15 

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

mailto:hans.dominicus@vlaanderen.be


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

 
pagina 14 van 14       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

Nancy Toussaint 
Selectieverantwoordelijke 
nancy.toussaint@vlaanderen.be  
tel 02 553 31 33 
GSM 0492 34 0726 
 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind juli 2020.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen tot 3 maanden na het afsluiten van de 
selectieprocedure. Je kunt daarvoor een mail sturen naar solliciteren.wvg@vlaanderen.be met vermelding 
van het vacaturenummer. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

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 een concrete vacature. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als 
senior expert coördinator. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze 
reserve te verlengen.  
 
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. 

mailto:nancy.toussaint@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:solliciteren.wvg@vlaanderen.be

