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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Wil jij als arts-epidemioloog de Vlaamse beleidsmakers adviseren bij het verder uitbouwen van het 
Vlaamse gezondheidsbeleid? Kan je vlot complexe materie omzetten naar een begrijpbare tekst of artikel? 
Haal je voldoening uit het interpreteren van gezondheidsdata en het leggen van verbanden? Dan is deze 
job iets voor jou!  
 
Als arts-epidemioloog voer je analyses uit op gezondheidsdata, trek je conclusies en formuleer je 
aanbevelingen naar de beleidsmakers toe. Je voert wetenschappelijk onderzoek en schrijft artikels over je 
resultaten. Je ondersteunt het coderingsteam (doodsoorzaken) dat mee instaat voor de statistische 
analyses van de beschikbare sterftedata. Je gaat proactief aan de slag met de data en bepaalt 
onderzoeksvragen, zoekt naar verbanden, trends, correlaties, patronen, mogelijke causaliteit, ... Een 
ongewone doodsoorzaak in een bepaalde regio blijft onder jouw toezicht bijgevolg niet onopgemerkt. Je 
focust niet enkel op geboortecijfers, sterftecijfers, ziekenhuisgegevens, kankerregistratiegegevens en 
diagnoses uit de eerste lijn, maar betrekt in je analyses ook andere parameters zoals socio-economische 
variabelen en omgevingsvariabelen, …  
 
In deze job krijg je geregeld ook vragen van het parlement en het kabinet. Je weet deze vragen te 
beantwoorden via een concrete statistische aanpak die je vervolgens vertaalt in een wetenschappelijk 
onderbouwde en begrijpbare conclusie waarmee de beleidsmakers aan de slag kunnen.   
 
Ten slotte help je het Agentschap Zorg en Gezondheid om beter voorbereid te zijn op pandemieën zoals 
Covid-19 en vertegenwoordig je de Vlaamse Overheid naar de buitenwereld toe. Je bent de woordvoerder 
als het gaat over doodsoorzakenstatistieken en andere gezondheidscijfers in zowel nationale als 
internationale overlegmomenten en staat sterk in je schoenen. Je vertrouwt op je kennis en kunde en 
weet dit naar anderen toe over te brengen.  
 

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. 

2 FUNCTIECONTEXT 

Agentschap Zorg en Gezondheid 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan 
een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te 
leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond 
milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van 
kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming 
brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.   
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Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We 
doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met 
de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.  
 

  
Onze waarden  
  
We zien onszelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Onze aanpak is menselijk, gidsend en 
toekomstgericht.  
 
Je maakt deel uit van de afdeling Beleidsinformatie en Data. Deze afdeling zal op 1 juni 2021 overgaan naar 
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maar blijft wel werken voor het Agentschap Zorg en 
Gezondheid (we spreken hier van een “gedeelde afdeling”). Op deze manier worden de resources om data-
analyses te voeren gebundeld (ook bij het departement werken momenteel data-analisten) en kan er 
efficiënter gewerkt worden.  
 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
  
Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een entiteit van de Vlaamse overheid. We hebben 
een brede waaier aan opdrachten, onder andere: 

• het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven inzake zorg en welzijn; 
• het inspecteren van welzijns- en zorgvoorzieningen; 
• het subsidiëren van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur en welzijnsinitiatieven; 
• het informeren, opvolgen en begeleiden van daders en slachtoffers in opdracht van de 

gerechtelijke en/of administratieve overheden; 
• het aanbieden van ondersteunende diensten (IT, financieel, logistiek, personeel…) aan onze 

personeelsleden. 
Bij alles wat we doen, staat onze missie centraal: "Het Departement WVG bouwt mee aan zorgzaam 
samenleven". Meer informatie vindt je op https://www.departementwvg.be/. 
  
Samen met de Agentschappen Opgroeien (Jongerenwelzijn en Kind & Gezin), Zorg en Gezondheid, Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, OPZ(C) Geel en Rekem vormen we het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid. 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.departementwvg.be%2Fover-ons-onze-structuur-missie-visie-en-waarden-departement-welzijn-volksgezondheid-en-gezin&data=04%7C01%7Csidji.serryn%40vlaanderen.be%7Cd5573efe62214b1d6ad708d908a65073%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637550332670474330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GtZZbYoU8o3f2M9bVA6jm4AQFEBjpc6%2F%2FXYfy56KShE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.departementwvg.be%2F&data=04%7C01%7Csidji.serryn%40vlaanderen.be%7Cd5573efe62214b1d6ad708d908a65073%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637550332670484284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3mah8hiCW3ZY%2FFMcvzYbc8sUdigURQ9vQX00aumdvo8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fnl%2Fcontact%2Fadressengids%2Fdiensten-van-de-vlaamse-overheid%2Fadministratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid%2Fbeleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin&data=04%7C01%7Csidji.serryn%40vlaanderen.be%7Cd5573efe62214b1d6ad708d908a65073%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637550332670484284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M2eE5vV7BGbqHapmCx%2F7AocMYqBtI7kTH%2BDGRKEWkJc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fnl%2Fcontact%2Fadressengids%2Fdiensten-van-de-vlaamse-overheid%2Fadministratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid%2Fbeleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin&data=04%7C01%7Csidji.serryn%40vlaanderen.be%7Cd5573efe62214b1d6ad708d908a65073%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637550332670484284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M2eE5vV7BGbqHapmCx%2F7AocMYqBtI7kTH%2BDGRKEWkJc%3D&reserved=0
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Opzetten, uitvoeren en aansturen van wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek met 
als doel relevante informatie, adviezen of producten aan te reiken voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering 
en –beslissingen. 
 
 
 
 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Uitvoering van onderzoek  

 

Conceptualiseren, uitvoeren van onderzoek, studies of 

analyses en voortgangscontrole uitoefenen met als 

doel beleidsrelevante informatie en/of producten aan 

te reiken en wetenschappelijke output leveren. 

- Instaan voor de statistische en epidemiologische 
verwerking en analyse van gegevens over 
gezondheid en gezondheidszorg binnen de 
bevoegdheidsdomeinen van het Agentschap:  
algemene ziekenhuizen, revalidatie, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, 
algemene preventie, milieugezondheidszorg, 
thuiszorg, infectie en vaccinatie, geboorte- en 
sterfte  

- Analyseren van de sterftecertificaten  met het 
oog op de samenstelling van de jaarlijkse 
statistiek van de doodsoorzaken voor het 
Vlaamse Gewest 

- Superviseren van het omzetten van medische 
informatie (omschrijving van de doodsoorzaak) 
in codevorm volgens de regels van de 
International Classification of Disease and Health 
Related Problems (10de herziening) 

- Oplossingen zoeken voor moeilijk te coderen 
certificaten (vb. COVID-19) 

- Begeleiden van de overgang naar een nieuwe 
codeerclassificatie (ICD-11), bridgecoding 

- Begeleiden van het standaardisatieproces binnen 
het codeerproces van de doodsoorzaken.  

- Vertaling voorzien van de eigen 
onderzoeksresultaten naar beleidsrelevante 
conclusies en/of advies 
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- Onderzoeksresultaten verdedigen en toelichten 

- … 

Opvolging van onderzoek van andere  

 
Inhoudelijk en praktisch begeleiden en opvolgen van 

onderzoeksprojecten door anderen binnen of buiten 

de entiteit met als doel te verzekeren dat de 

onderzoeksdoelstellingen worden gehaald conform de 

afspraken. 

- Inhoudelijk opvolgen van externe 
registratieprojecten die binnen het Vlaamse 
gezondheidsbeleid worden gesubsidieerd: 

• Beoordelen van de aanvragen voor 
subsidie, in overleg meebepalen van de 
doelstellingen met toetsing van de 
relevantie voor het Vlaamse 
gezondheidsbeleid en de activiteiten en 
middelen om deze doelstellingen te 
bereiken, adviseren aan de minister 
bevoegd voor de Volksgezondheid.  

• Evaluatie van de registratie op basis van 
de rapporten en onderzoeksresultaten op 
minimum volgende aspecten 
resultaatgerichtheid, beleidsevaluatie en 
wetenschappelijke waarden.  

- Opvolgen van de kankerregistratie (Stichting 
Kankerregister), registraties in de 
huisartsengeneeskunde (Intego (KUL) en 
Huisartsenpeilpraktijken (Sciensano)). 

- De gegevens uit verschillende registraties 
ontsluiten, analyseren en interpreteren om op 
basis daarvan advies te verstrekken aan collega’s 
van het Agentschap en politieke overheid (uit 
gesubsidieerde en eigen registraties, Minimale 
Ziekenhuisgegevens, Minimale Psychiatrische 
Gegevens, Gezondheidsenquête, …)  

- Analyses uitvoeren in functie van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen en 
gezondheidsconferenties  

- Doctoraten of eindverhandelingen opvolgen en/of 
begeleiden 

- Zelf offertes opmaken en/of inspelen op oproepen 

- … 

Implementatieacties 

 
Voorstellen, opvolgen en evalueren van gerichte acties 

en het beleid opvolgen met als doel de resultaten van 

het onderzoek zo goed mogelijk te valoriseren. 

 

Context: 

In het kader van het gevoerde onderzoek  

- Bijdragen aan het opstarten en het opstellen van 
het actieplan 

- Evalueren van de doelmatigheid en efficiëntie van 
de actie of het initiatief en indien nodig bijsturen 

- Inhoudelijk begeleiden van de 
implementatieacties 

- Trainingen geven 

- Bijdragen aan het implementatieplan van extern 
onderzoek op aangeleverde databestanden 
(sterfte en geboorte), vb.  studies in kader van het 
project ‘End of life’ 

- … 
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Expertise uitwisselen  

 
Specifieke expertise uitwisselen op allerlei fora met als 

doel het gedachtegoed van het onderzoeksdomein en 

de entiteit te verspreiden en te optimaliseren. 

- Deelnemen aan commissies, werkgroepen, raden,… 
binnen en buiten de Vlaamse Overheid 

- De administratie vertegenwoordigen op 
vergaderingen met interne of externe instanties, 
om er met een maximale inbreng van de eigen 
deskundigheid het standpunt van de 
administratie te verdedigen en/of bij te dragen 
tot de inhoudelijke kwaliteit van de vergadering; 

• Performantie van het Belgische 
Gezondheidssysteem 

• Focal Point: coördinatie van het leveren 
van gezondheidsgegevens aan Eurostat, 
WHO, OECD 

• Wetenschappelijke raad kankerregister 

- Eigen deskundigheid ter beschikking stellen van: 

• Project Intego Milieu en Gezondheid 

• Stichting kankerregister  

- Vanuit de verwerking van sterftecertificaten 
actief deelnemen aan nationale en internationale 
fora : 

• Coördinatievergaderingen “sterfte en 
geboorte statistieken” COD (Gewesten en 
Statbel) 

• Technical Group Causes of Death (TG COD)  
van Eurostat.  

• Iris user group  

- Publiek optreden als expert, onder andere bij 
congressen, panels, persinterviews, …  

- Vanuit de eigen specialisatie advies verstrekken 
aan interne en externe klanten  

- Contacten onderhouden met universiteiten, 
wetenschappelijke instellingen, … 

- … 

Publiceren en rapporteren  

 
Resultaten, conclusies en adviezen publiceren of 

rapporteren met als doel de doelgroep te informeren 

en te sensibiliseren. 

- Instaan voor de redactie en publicatie van de 
analyse van de sterftegegevens: publicatie op de 
webstie 

- Voorbereiding van de jaarlijkse persconferentie 
over sterfte en doodsoorzaken in Vlaanderen 

- Instaan voor de redactie van de analyse in het 
kader van de gezondheidsconferenties (bijdragen 
aan het epidemiologish luik van de 
omgevingsanalyse) 

- Opstellen van evaluatieverslagen over de externe 
registratiesystemen (subsidieprojecten) 

- Analyserapporten opstellen over de verwerking 
van de sterftegegevens (coderingsystemen, 
automatisch coderen, COVID-19) 

- Kritisch nalezen van artikels van externen voor 
publicatie op eigen website 
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- Epidemiologische steun bieden aan andere 
afdelingen  

- Instaan voor publicaties in wetenschappelijke 
tijdschriften 

- Aanleveren van teksten voor populair 
wetenschappelijke tijdschriften  

- … 

Informatie- en onderzoeksnetwerk 

 

Uitbouwen van een informatienetwerk met als doel 

toegang te hebben tot alle mogelijke relevante 

informatie voor huidig en toekomstig onderzoek. 

- Aanleggen van gegevensbestanden  

- Identificeren, evalueren en actualiseren van 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 

- Opzetten en onderhouden van netwerken om 
informatie te verkrijgen en de kennis door te 
geven 

- Uitbouwen en/of verbeteren van methodes om 
de kwaliteit van de gegevens te waarborgen 

- Gangmaken van wetenschappelijke 
onderzoeksnetwerken 

- Onderhoud en uitbouw van kennis van interne 
en externe gegevensbronnen 

- Onderhoud van een netwerk binnen het domein 
van epidemiologie en gezondheidsgegevens  

- Participatie aan congressen, seminaries e.a. 

- Samenwerken met wetenschappelijke instellingen  

- Samenwerking met de Vlaamse Statistische 
Autoriteit, Statbel, Sciensano 

- … 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 
Ontwikkelen en onderhouden van kennis in het 

wetenschappelijk vakgebied en werkterrein met als 

doel via integratie van de nieuwste evoluties de 

kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten 

voortdurend te verbeteren. 

 

- Gestructureerde kennisuitwisseling met collega’s 

- Deelnemen aan conferenties, symposia, 
workshops,… 

- Deelnemen aan externe kennisnetwerken 

- Studiewerk verrichten om de recentste 
wetenschappelijke, technische, statistische en 
maatschappelijke evoluties binnen het vakgebied 
te kennen 

- De nuttige informatiekanalen en 
gegevensbronnen consulteren en bestuderen om 
een actueel zicht te hebben op de realisatie van 
de gezondheidsdoelstellingen 

- Contact zoeken en informatie uitwisselen met 
collega’s die in belendende of andere relevante 
sectoren informatiesystemen in indicatorensets 
uitwerken of beheren, om kennis en ervaring uit 
te wisselen. 

- Lezen van vakliteratuur, bijwonen van 
studiedagen, volgen van gespecialiseerde 
opleidingen 

- Deelnemen aan interne en externe 
vormingsactiviteiten rond het vakgebied en de 
software (cursussen, studiedagen, …) 
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- Informatie-uitwisseling met vakgenoten 

- Kennen en opvolgen van de technische 
ontwikkelingen binnen het vakgebied 

- Kennen en opvolgen van de reglementering en/of 
wetgeving binnen het vakgebied 

- … 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als 

inhoudelijk aanspreekpunt. De kennis verder 

uitbouwen en verankeren binnen de organisatie met 

als doel het kennisniveau op peil te houden. 

 

- Verwerken van de sterftecertificaten 

- Doorgedreven kennis opbouwen voor de 
epidemiologische en statistische analyse van de 
doodsoorzaken  

- Doorgedreven kennis opbouwen inzake de 
toepassing van de regels van de International 
Classification of Disease and Health Related 
Problems 

- … 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) Je hebt een masterdiploma in de geneeskunde (beroepstitel arts) of een diploma in de genees- heel- 
en verloskunde of diploma van arts.     
 
EN  
 

2) Je hebt ervaring in de epidemiologie of je beschikt over een bijkomend masterdiploma (of 
doctoraat) in de epidemiologie. Je kunt ook deelnemen als je dit academiejaar afstudeert in de 
epidemiologie.     

 
     EN 
 

3) Je hebt het recht het beroep van arts uit te oefenen in een land van de Europese Economische 
Ruimte. 

 
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: http://naricvlaanderen.be/  
 

http://naricvlaanderen.be/
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Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving 
aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
 
Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de 

uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:  

• Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor 

de graad van de vacature. 

• Of 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 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 binnen de diensten 

van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 . 

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 vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. 

III 22).  

 

Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

• Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een 

gelijkwaardige graad.  

Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter): 

- Federale overheid 

- Diensten van andere gemeenschappen en gewesten 

- Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement) 

- Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s) 

- Onderwijssector 

 
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit of externe mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma 

en/of vereiste relevante werkervaring.  

 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be en 0491 92 86 06). 
 

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

mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties  

• Je hebt kennis van epidemiologie;  

• Je kan werken met statistische technieken en weet gezondheidsdata te interpreteren;   
• Je hebt ervaring met beschrijvende en verklarende statistiek en analyses;   
• Je bent in staat om een beleidsvraag te beantwoorden met de gepaste statistische gegevens die je 

weet te interpreteren en  te vertalen naar een verstaanbaar beleidsadviserend voorstel;  
• Je bent communicatief sterk en je bent in staat om je entiteit te vertegenwoordigen.     

 

4.2.2. Pluspunten  

• Je hebt kennis van de privacywetgeving;  
• Je hebt ervaring met en kennis van analyses van doodsoorzaken en 

International Classification of Disease and Health Related Problems (ICD); 
• Je hebt een actieve werkkennis van het Engels en het Frans; 
• Je hebt klinische ervaring als arts;  

• Je hebt ervaring met predictieve analyses.  
  

4.2.3. Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

• Samenwerken: Je stimuleert de samenwerking binnen je entiteit, werkgroepen en projectgroepen 
(niveau 2) 

 
• Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (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) 
 

• 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) 
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• Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen 
of die van collega’s of medewerkers (niveau 1) 

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

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je hebt de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
4. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
 

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 komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 
betreft. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een 
satellietkantoor werken bij de meeste functies. 

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

• Je 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. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van arts (rang A1) met de bijbehorende 
salarisschaal A121 (bij 0 jaar anciënniteit). Aan een arts wordt een arbeidsmarkttoelage toegekend van 
4.650 euro (100%) op jaarbasis. 

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.812,79 euro 
(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op 
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan 
je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de 
vacature bent tewerkgesteld.  

• Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.  
• Indien je overkomt vanuit een externe overheid, behoud je de geldelijke anciënniteit die je hebt bij de 

externe overheid. Indien je overkomt vanuit de onderwijssector, gebeurt er een valorisatie van de 
prestaties in de onderwijssector voor zover deze prestaties verricht zijn als titularis van een bezoldigd 
ambt of betaald zijn met een weddetoelage (attest AGODI).   

• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve 
anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 
toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire 
functie via de horizontale mobiliteit. 

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

6 SELECTIEPROCEDURE  

Door de COVID-19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op 
de hoogte. 
 

6.1. MODULE 1: EERSTE SCREENING  

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of 
je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1 voldoet.  

 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening gebeurt in de week van 27 mei 2021.  

6.1.2. Voorselectie op basis van video-interview 

Door middel van een online video-interview beoordelen een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid je kandidatuur op volgende criteria: 

• Een eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• Een eerste toetsing van je kennis van en/of ervaring met epidemiologie 
• Een eerste toetsing van je communicatie vaardigheden 

 
Je beantwoordt de vragen in het video-interview tussen 27 mei 2021 en 1 juni 2021. De beoordeling gebeurt 
in de week van 7 juni 2021.  
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 8 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 8 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen.  
 

6.2. MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

Door middel van een assessment center (met persoonlijkheidsvragenlijst) worden volgende competenties 
bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niv 2)  
• Overtuigen (niv 2)  

• Netwerken (niv 2)  
• Voortgangscontrole (niv 1)  

• Analyseren (niv 2)  
• Innoveren (niv 1)   

 
Volgende competentie wordt gemeten in het assessment, maar beoordeeld in module 3:  

• Oordeelsvorming (niv 2) 
• Samenwerken (niv 2)  

 
Consultants van een extern selectiekantoor nemen deze screening af.  
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Deze module is eliminerend. Je krijgt een positieve, een positieve met aandachtspunten of een negatieve 
beoordeling. Deze module vindt plaats in het kantoor van de assessor of online vanaf 14 juni 2021.  
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

Op basis van een jurygesprek met case en de resultaten van module 2 beoordelen afgevaardigden van de 
wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  

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

• De bijkomende persoonsgebonden competentie: oordeelsvorming (niv 2) en samenwerken (niv 2)  

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) op 28 juni 2021 (datum 
onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de 
selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete 
vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager 
daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 
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7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 25 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke 
je diploma in de LED-databank na.  
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  
 
Eventueel: Studeer je pas dit academiejaar af in de epidemiologie? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een 
attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.  
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je 
diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8 VRAGEN 

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

Koenraad Jacob 
Afdelingshoofd Beleidsinformatie & Data 
koenraad.jacob@vlaanderen.be  

 
Anne Kongs 
Arts-epidemioloog 
Anne.kongs@vlaanderen.be 
Tel 02 553 36 26/ 0473 56 41 27 
 

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

Sidji Serryn  
Selectieverantwoordelijke 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:koenraad.jacob@vlaanderen.be
mailto:Anne.kongs@vlaanderen.be
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sidji.serryn@vlaanderen.be   
tel 0491 92 86 06 

 
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 begin juli.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
sidji.serryn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 3344. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van arts-epidemioloog bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, die bestaat uit de lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als arts-epidemioloog. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze 
reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van contractuele vacatures voor de 
functie van arts-epidemioloog bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Wie zo contractueel in dienst komt, blijft evenwel opgenomen in de 
werfreserve. 
 
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als arts-epidemioloog op andere standplaatsen 
in te vullen.   
 
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. Als je als student epidemiologie deelnam aan de selectie, moet je ten 
laatste op datum van indiensttreding het bewijs van het vereiste diploma of getuigschrift bezorgen aan 

mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
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werkenvoor@vlaanderen.be. Het is evident dat eenmaal je (statutair) in dienst treedt, je niet langer tot de 
reserve behoort.  

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be

