
 
 
 

SELECTIEREGLEMENT 

 
Teamleider C3 (Leidinggevend hoofdmedewerker C3) 

De Vlaamse Waterweg nv 
Afdeling Techniek 

 
Juli 2020 

 
 
1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Dit reglement is van toepassing op de bevorderingsprocedure binnen niveau gecombineerd met de procedure 
horizontale mobiliteit voor de aanleg van een werfreserve voor de functie van teamleider in de graad van 
leidinggevend hoofdmedewerker bij De Vlaamse Waterweg nv. De procedure wordt beperkt tot de eigen entiteit. 

Er is momenteel 1 vacante plaats met als mogelijke standplaats Mechelen, Willebroek, Ham, Mol, Wijnegem.  

 
2. TAKENPAKKET 

 
2.1. Doel van de functie 

 
Aansturen van de medewerkers én organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde 
(binnen en buiten de normale werkuren) een efficiënte en continue werking te garanderen en zodoende de 
gegeven operationele doelstellingen te behalen. 
 
 

2.2. Resultaatsgebieden 

 

 
Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Dagelijkse planning en organisatie 
 
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 
bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het 
team en hierover rapporteren aan de 
verantwoordelijke teneinde deze werkzaamheden 
efficiënt en effectief te laten verlopen. 
 
 
 

- Interventievragen van klanten verzamelen en taak 
voor ploeg correct definiëren 

- Opmaken van een planning in functie van de 
prioriteiten 

- Opdrachten evenwichtig verdelen tussen de 
medewerkers 

- Opmaken van werkbonnen 
- Overleggen met medewerkers aangaande planning 

en timing  
- Toewijzen van werkposten 
- Administreren en registreren van werkuren, 

overuren, afwezigheden, verloven,… 
- Rapporteren over voortgang en resultaten, 

signaleren van knelpunten  
Leiding geven aan medewerkers 
 
Aansturen en motiveren van de 
onderhoudsmedewerkers teneinde hen te stimuleren 
tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere 
ontwikkeling. 
 
 

- Opvangen en begeleiden van nieuwe medewerkers 
- Plannings-, functionerings-, opvolgings- en 

evaluatiegesprekken voeren 
- Begeleiden en coachen van medewerkers 
- Taken toewijzen rekening houdend met de kunde en 

de ontwikkelingsnoden van de medewerker 
- Openstaan voor de (individuele) problemen van de 

medewerker en bemiddelen bij conflicten tussen 
personeelsleden 

- Initiatieven nemen om de werkomgeving en de 
werking van het team optimaler te maken 

-  



 
Superviseren van de werkzaamheden 
 
De werkzaamheden binnen het team van nabij 
opvolgen teneinde ervoor te zorgen dat de 
werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en 
procedures. 
 
 
 

- Toezien op de toepassing van de reglementering en 
de veiligheidsvoorschriften 

- Regelmatig controleren van de prestaties van de 
ploeg, ook in functie van de timing, en zo nodig 
bijsturen 

- Onderzoeken van klachten en deze rechtzetten 
-  

Communicatie en contacten 

Informatie uitwisselen over de werkzaamheden 
teneinde alle betrokkenen op de hoogte te houden 
en onderling af te stemmen. 

- Status interventievraag verstrekken aan klanten 
- Bijwonen van vergaderingen  
- Informatie uitwisselen met collega’s en 

medewerkers 
-  

Beheer van middelen 

Instaan voor de beschikbaarheid van de 

middelen teneinde de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier. 

 

- Inroepen van derden bij defecten of indien speciaal 
onderhoud nodig is van materieel 

- Waken over de gebruikte middelen om verspillingen 
te voorkomen 

- Indienen van aanvragen tot de aankoop van 
materialen 

- Offertes aanvragen en bestellingen voorbereiden 
van materieel 

- Onderzoeken, opmaken en evalueren van 
bestekken en prijsaanvragen 

- (Laten) opvolgen en controleren van leveringen 
-  

Opnemen van taken 
 

Zelf opnemen van activiteiten teneinde het team 

te ondersteunen bij het tijdig en correct 

afwerken van de geplande werkzaamheden. 

 

- Indien de omstandigheden dit vereisen, zelf een 
deel van de taken voor eigen rekening nemen 

- Wachtdienst doen 

-  

 
 

3. FUNCTIEPROFIEL 
 
3.1.  Persoonsgebonden competenties 

 
Innoveren  

Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige 

uitdagingen 

Niveau 1  

Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken 

- Accepteert verandering en vernieuwing 
- Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee 
- Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden 
- Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit 
- Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot 

concrete voorstellen 
-  

Klantgerichtheid 

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 

onderkennen en er adequaat op reageren 



 
Niveau 1 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden 

- Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort 
- Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op 
- Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen 
- Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van 

belanghebbenden te vervullen 
- en zelfs te overtreffen 
- Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening 

Verantwoordelijkheid nemen 

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 

Niveau 2  

Handelt in het belang van de organisatie 

- Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie 
- Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie 
- Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties 
- Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen 
- Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit 
 

Oordeelsvorming  

Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria 

Niveau 1 

Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 

- Komt tot een synthese van de verzamelde informatie 
- Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid 
- Weegt alternatieven tegen elkaar af 
- Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties 
- Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is 

Richting geven 

Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, 

zowel individueel als in teamverband 

Niveau 1 

Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan  
 

- Geeft aanwijzingen, instructies en richtlijnen aan individuele medewerkers of aan het team over uit te voeren 
taken  

- Drukt in meetbare resultaten uit wat hij van de medewerker of van het team verwacht en geeft daarbij 
prioriteiten aan  

- Zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende taken die door het team opgenomen worden 
- Verschaft de middelen (informatie, budget, materiaal, mensen …) die medewerkers nodig hebben om 

resultaten te halen  
- Treedt corrigerend op met het oog op de te bereiken doelstellingen en gemaakte afspraken 

Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op 

een efficiënte wijze te kunnen bereiken 

Niveau 1 

Plant en organiseert zijn werk effectief 

- Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht 
- Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast 



 
- Houdt in zijn planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk 
- Gaat systematisch en stapsgewijs te werk 
- Controleert de voortgang van zijn werk en stuurt bij wanneer nodig 

Coachen 

Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de 

effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt 

Niveau 1 

Ondersteunt bij het behalen van resultaten 

- Maakt de verwachtingen duidelijk en legt uit hoe opdrachten kunnen uitgevoerd worden en waarom  
- Moedigt anderen aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job  
- Geeft duidelijke en constructieve feedback over het functioneren  
- Geeft aanwijzingen en tips om resultaten te verbeteren  
- Heeft zicht op wat iemand kan en houdt bij het leerproces rekening met zijn talenten en beperkingen 

 
3.2. Vaktechnische competenties 

 

- Grondige kennis van en ervaring met elektriciteit 
- Basiskennis van en ervaring met elektromechanica, hydraulica, PLC-sturingen (hardware) 
- Kennis van veiligheidsvoorschriften en -procedures, ARAB en AREI 

 
4. FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
Via bevordering: 

• Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de Vlaamse Waterweg in alle graden 
van de rangen C2 en C1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de 
Vlaamse Waterweg én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en 
je wordt betaald in een salarisschaal in alle graden van de rangen C2 en C1. 

• Je beschikt op datum van 6 september 2020 over 6  jaar relevante beroepservaring met betrekking tot 
elektriciteit, hydraulica, PLC, ARAB, AREI of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van 
de toeganggevende graad.  

• Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 

• Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B 

 

Via horizontale mobiliteit:  
• Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de 

Vlaamse Waterweg.   
Of  

je bent contractueel tewerkgesteld binnen De Vlaamse Waterweg 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 . 

 

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/


 
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 

Vlaamse Waterweg en hebt een vrijstelling3 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad 

van de vacature (VPS art. III 22).  

• Je hebt minimaal 6 jaar beroepservaring in elektriciteit, hydraulica, PLC, ARAB, AREI.   
 
 

5. TOELATINGSVOORWAARDEN 

 
Op datum van de toelating tot de proeftijd dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

Voor bevordering: 

- Je bent ambtenaar buiten de proeftijd of contractueel personeelslid buiten de proeftijd. 

- Je voldoet aan de andere voorwaarden zoals vermeld bij de formele deelnemingsvoorwaarden. 

- Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

- Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

- Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 

- Je bent medisch geschikt voor de functie. 

 
Voor horizontale mobiliteit: 

- Je voldoet aan de andere voorwaarden zoals vermeld bij de formele deelnemingsvoorwaarden. 

- Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

- Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

- Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 

- Je bent medisch geschikt voor de functie. 

 

 
6. KANDIDAATSTELLING 
  
Je kan je uiterlijk tot en met 6 september 2020 kandidaat stellen door bij deze vacature op onze website 

www.vlaamsewaterweg.be/vacatures je persoonlijke gegevens in te vullen en brief en CV op te laden. 

De kandidaatstelling wordt enkel in aanmerking genomen als deze uiterlijk op 6/9/2020 wordt ingediend met CV 

en motivatie. 

Indien je gebruik wil maken van een vrijstelling of niet nodeloos hertesten, dan maak je dit te laatste bij je 

kandidaatstelling op 6/9/2020 duidelijk kenbaar en lever je de nodige stavende documenten aan. Indien de 

stavende documenten niet kunnen worden aangeleverd, kan je geen gebruik maken van de vrijstelling of niet 

nodeloos hertesten. 

 

Door je kandidaat te stellen, bevestig je in orde te zijn met de formele deelnemingsvoorwaarden en de 

toelatingsvoorwaarden. Voorafgaand aan de indiensttreding zullen de nodige documenten om dit te 

onderbouwen ingediend moeten worden.  

 

 
 
7. SELECTIEPROCEDURE 

 
De selectieprocedure bestaat uit 2 fases: 

 

 

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

http://www.vlaamsewaterweg.be/vacatures


 
Fase 1: CV-screening van de kandidaturen aan de deelnemingsvoorwaarden  

Deze fase is eliminerend. Enkel de kandidaten die voldoen aan de formele en vacature gebonden 

deelnemingsvoorwaarden  onder punt 4, kunnen deelnemen aan de verdere selectieprocedure. 

 
Fase 2: Eindbeoordeling van de kandidaten 

De eindbeoordeling van de overblijvende kandidaten gebeurt op basis van: 

  

- een psychotechnische screening  

De psychotechnische screening wordt uitgevoerd door de externe selectiepartner. Tijdens de screening 

worden de competenties gemeten zoals deze vermeld staan in punt 3, met name de 

persoonsgebonden competenties. De screening bestaat uit de volgende onderdelen: een 

competentiegericht interview, een persoonlijkheidsvragenlijst, vaardigheidstesten inzake organiseren en 

een coachend rollenspel. Dit onderdeel is adviserend.  

 

- een functiegericht eindgesprek 

Het functiegericht eindgesprek wordt afgenomen door afgevaardigden van De Vlaamse Waterweg nv  

en de externe selectiepartner. Tijdens het eindgesprek worden de volgende punten beoordeeld: 

vaktechnische kennis, motivatie, zelfstandig werken, communicatieve vaardigheden, inpasbaarheid in 

het team/de functie. Voorafgaand aan het functiegericht eindgesprek ontvangen de kandidaten ook een 

praktijkgerichte oefening die ze mogen voorbereiden. Het resultaat van de voorbereidende 

praktijkgerichte oefening wordt geïntegreerd in het verslag van het functiegericht eindgesprek. Dit 

onderdeel is adviserend. 

 

Op basis van het verkregen totaalbeeld uit de psychotechnische screening en het functiegericht eindgesprek 

worden de kandidaten geschikt/niet geschikt bevonden ten aanzien van de functie. Er wordt geen rangschikking 

opgemaakt.  

 

 

8. TIMING VAN DE PROCEDURE 

 

Uiterste sollicitatiedatum: 6/9/2020 

Screening aan de voorwaarden: week 16/9/2020 

Psychotechnische screening: week 21/9/2020 tot 2/10/2020 

Jurygesprek: 16/10/2020 en 20/10/2020 

 

Dit is een indicatieve timing. Afhankelijk van het aantal kandidaten en de omstandigheden kan deze timing en/of 

volgorde wijzigen. 

 

 
9. VRIJSTELLING EN NIET NODELOOS HERTESTEN  

 

- Vrijstelling 

Heb je in het verleden (vóór 1 juli 2016) een vrijstelling behaald in een vorige procedure en is die ook van 

toepassing in deze procedure? Voeg dan bij je sollicitatie de stavende documenten toe. 

 

- Niet nodeloos hertesten 

Nam je na 1 december 2014 al eens deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en 

werd je toen beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het 

principe ‘niet nodeloos hertesten’ in een andere 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. het selectiereglement van de eerdere selectieprocedure, een 

rapport van de eerder afgelegde testen, je beoordelingsrapport van de geteste competenties, … 

 



 
Indien de stavende documenten niet kunnen worden aangeleverd, kan je geen gebruik maken van de vrijstelling 

of niet nodeloos hertesten. 

 
10. AANPASSINGEN AAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP  

 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen 

aan deze selectieprocedure, moet je dit aangeven bij je kandidaatstelling. De selectieverantwoordelijke zal dan 

contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 

 

 
11. SALARIS EN GRAAD 
 

De graad van leidinggevend hoofdmedewerker en bijhorende salarisschaal (C3) is van toepassing.  

Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je salaris berekenen, aangepast aan je individuele 

situatie. 

 

 

12. WERVINGSRESERVE EN GELDIGHEID 
 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een werfreserve aangelegd. Deze reserve heeft een geldigheidsduur 

van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. Op deze werfreserve 

wordt een beroep gedaan bij vacatures voor dezelfde functie in dezelfde graad. In dat geval kunnen de 

geïnteresseerde kandidaten opgeroepen worden voor een bijkomend gesprek. De kandidaten blijven in de 

reserve bij weigering van een aanbod. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van 

deze reserve te verlengen.  

 
13. FEEDBACK 

 

Je kan op jouw vraag feedback krijgen over jouw resultaten en dit vanaf het moment dat de procedure voor jou 

afgelopen is. 

 

 
14. ALGEMEEN 

 

Voor de elementen die niet expliciet in dit selectiereglement zijn opgenomen, gelden de bepalingen van het 

Vlaams Personeelsstatuut. 


