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Agentschap Zorg en Gezondheid 

 
zoekt een  

 
MILIEU-EPIDEMIOLOOG 

 
contract onbepaalde duur 

Niveau: A 
Rang: A1 

Graad: Adjunct van de directeur 
Met standplaats: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel 
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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Heb jij een masterdiploma én een grondige kennis van epidemiologie & toxicologie? Wil jij je vastbijten in 
deze materie en werk jij graag samen? Dan is deze job misschien iets voor jou!  
 
Het Agentschap Zorg & Gezondheid, afdeling preventie is op zoek naar een actiegerichte en enthousiaste 
milieu-epidemioloog.  
Samen met artsen en andere milieugezondheidskundigen maak je verschillende methodieken en 
theoretische kennis niet alleen praktisch toepasbaar, maar vertaal je ook complexe methodieken zodat niet-
specialisten ze begrijpen. Verder ondersteun je de realisatie van nieuwe risicoanalyse methodieken bij de 
verschillende themagroepen van milieugezondheidszorg. Je zorgt dat de medische milieukundige data 
efficiënt ingezet wordt binnen verschillende thema’s (binnenmilieu, klimaat, drinkwater,…).  
 
Je werkt mee met de ‘equipe binnenmilieu’. Zij linken gezondheidsklachten aan bepaalde milieubronnen in 
de binnenhuisomgeving van de patiënt.  
 
Wil jij je graag vastbijten in deze uitdaging? Solliciteer dan nu! 
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2 FUNCTIECONTEXT 

Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot 
oud. 
 
We zorgen voor een voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de eerste 
lijn, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg, en palliatieve zorg. We erkennen en 
financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. We stimuleren hun onderlinge samenwerking 
via netwerken en met slimme IT-oplossingen zoals Vitalink. 
 
We helpen Vlamingen om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld 
advies over gezonde voeding en voldoende beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, giftige 
stoffen in of buitenshuis. We organiseren grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, we helpen 
mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te 
bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij 
lokale “epidemieën”. 
 
En we helpen de mensen om hun zorg betaalbaar te houden. Voor de Vlaamse zorgverzekering die we 
organiseren, betaalt elke Vlaming een bijdrage, maar in ruil krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig 
hebben. De komende jaren komen er nog andere uitkeringen bij en bouwen we een volwaardige Vlaamse 
sociale bescherming uit. 
 
Afdeling Preventie 
Je werk situeert zich binnen de afdeling Preventie. De afdeling Preventie bestaat uit drie teams waaronder 
het team Milieugezondheidszorg. Personeelsleden van de afdeling worden zowel in Brussel als in één van 
de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden (= buitendiensten) tewerkgesteld. 
 
Op het vlak van preventie erkent, subsidieert en evalueert deze afdeling initiatieven en organisaties die 
werken rond prioritaire preventiethema’s: gezonde voeding en beweging, tabak, alcohol en drugs, 
ongevallenpreventie, zelfdoding, kankeropsporing (via bevolkingsonderzoeken) en seksuele gezondheid 
(team algemene preventie). 
 
De afdeling bestrijdt besmettelijke ziektes door vaccins te verdelen en vaccinatie te promoten in 
Vlaanderen. De afdeling grijpt in bij uitbraken van besmettelijke ziektes in de gemeenschap en in 
zorgvoorzieningen (team infectieziektebestrijding).  
 
Waar milieu en omgeving een invloed hebben op de gezondheid, geeft de afdeling advies en voert ze 
onderzoek of controles uit. Burgers worden blootgesteld aan milieuvervuilende factoren die de 
gezondheid kunnen schaden zoals chemische agentia in lucht, water, voeding of bodem, naast fysische en 
biologische factoren. Het team Milieugezondheidszorg beoogt een daling van de door milieuvervuiling 
veroorzaakte ziektelast in Vlaanderen: het voorkomen, de vroegdetectie van en interventie bij 
milieugezondheidsschade.  
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De complexiteit van de milieugezondheidskundige dossiers neemt stelselmatig toe, waardoor een 
verschuiving naar risico-gericht werken zich opdringt, met steeds diepgaandere onderbouwingen en 
analyses in het beleidsvoorbereidend werk. Op gemeentelijk en Vlaams bestuursniveau wordt een 
verregaande samenwerking gevraagd in zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering: cf. de 
beleidsmatige en concrete projectmatige inzet op ‘Health in all Policies’. Hierbij worden regelmatig nieuwe 
maatschappelijke noden gedetecteerd die in combinatie met nieuwe monitorings- en analysetechnieken 
vragen om een onderbouwing met (milieu)gezondheidsdata: klimaatadaptatie, new emerging pollutants, 
realtime luchtkwaliteitsmonitoring, persoonlijke monitoring (wearables, Do it Yourself milieu- en 
gezondheidsmonitoring), …  
 
De werking van het team omvat 6 preventieprogramma’s: ‘binnenmilieu gerelateerde gezondheidswinst’, 
‘gezond veilig en schoon drinkwater’, ‘milieugezondheidskundige aandachtsgebieden’, ‘gezonde en veilige 
waterrecreatie’, ‘gezondheidsimpact mobiliteit’ en ‘klimaat gerelateerde gezondheidsimpact’. Je 
activiteiten als milieu-epidemioloog situeren zich in hoofdzaak binnen het domein risicoanalyse, een 
beleidsprogramma dat horizontaal loopt over de preventieprogramma’s. Je ondersteunt de implementatie 
van milieu-epidemiologische inzichten binnen de 6 preventieprogramma’s, en rolt deze uit samen met de 
medisch milieukundigen van de Logo’s in de dagdagelijkse praktijk van Vlaanderen. Daarnaast engageer 
je je in het preventiethema rond binnenmilieu – geen onbelangrijk thema als je weet dat de Vlaming 
gemiddeld 80% van zijn/haar tijd binnen doorbrengt. 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Je draagt bij aan het voorkomen en de vroegdetectie van, en interventie bij milieugezondheidsschade in 
Vlaanderen. Daartoe ondersteunt de milieu-epidemioloog, samen met collega’s en individueel, onder 
aansturing van een arts, een aantal activiteiten: 

 
- Als milieu-epidemioloog van het team Milieugezondheidszorg werk je vanuit het beleidsprogramma 

milieugezondheidskundige risicoanalyse voor de inhoudelijke preventieprogramma’s, meer bepaald 
door het ondersteunen van terreinactiviteiten met milieu-epidemiologisch inzicht. In het kader van 
het aanbod van de medisch milieukundigen bij de Logo’s aan de lokale besturen en de eerste lijn 
gezondheidswerkers, volg je van nabij de aspecten rond risicoanalyse op. Je focus ligt op operationele 
inzetbaarheid voor geheel Vlaanderen.  
 
In dit kader word je mee ingeschakeld in een permanentiesysteem  (op weekend- en feestdagen van 
9u tot 17u telefonische beschikbaarheid). Tevens heb je een toezichtsbevoegdheid binnen de Vlaamse 
milieuwetgeving, het preventiedecreet en het drinkwaterdecreet voor wat betreft de 
gezondheidsaspecten. 

 
- Samenwerken met het Sciensano, het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde van de 

KULeuven en het kankerregister rond de surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit (INTEGO, 
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kankerregister, UREG, IMA) en mortaliteit (in huis data en Be-MOMO). Met deze inzichten motiveer je 
lokaal- en bovenlokaal beleid, adviseer je de prioriteiten van inzet voor het Vlaams Medisch 
Milieukundig Netwerk en onderbouw je antwoorden met betrekking tot vragen over mogelijke 
milieugezondheidskundige associaties.  
 

- In omgeving-gerelateerd beleid (leefmilieu & ruimte) is gezondheid een belangrijke einddoelstelling, die 
vraag genereert naar onderbouwing en uitdieping vanuit een ‘public health’ benadering. Een recent 
voorbeeld is de maatschappelijke vraag naar de impact van klimaatverandering. De lokale besturen 
vragen naar meer geïntegreerd gezondheidskundig inzicht in omgevingsfactoren (niet specifiek 
projectgericht, maar gebiedsgericht: een gezonde publieke ruimte). Dit vereist ondersteuning van de 
lokale werking in milieugezondheidskundige aandachtsgebieden; je ondersteunt hierin een 
operationele uitrol (implementatie) met omgeving-gerelateerd gezondheidskundig inzicht, tools en 
milieu-epidemiologische kennis.  
 

- Je werkt in teamverband. Je wordt aangestuurd door een collega-arts en ondersteunt de 
implementatie van inhoudelijke aspecten bij de collega’s binnen de diverse thematische equipes. Je 
neemt de verantwoordelijkheid op voor het milieu-epidemiologisch inzicht, werkt proactief uitgaande 
van noden bij risicoanalyse vanuit de andere thema’s (milieugezondheidskundige aandachtsgebieden, 
klimaat gerelateerde gezondheidsimpact, …) en ondersteunt de trekkers van de preventieprogramma’s 
bij de uitvoering van milieugezondheidskundige risico-inschattingen. 
 

- Binnen de thematische equipe ‘binnenmilieu gerelateerde gezondheidswinst’ implementeer je de 
uitvoer van het Vlaams Binnenmilieubesluit. 

 
- Tevens participeer je aan, of organiseer je, vergaderingen met externe/interne instanties om aldus bij 

te dragen tot een goede ondersteuning van het beleid van de thematische equipes (deels gesitueerd 
in de buitendiensten) op het vlak van milieugezondheidskundige risicoanalyses. Je zorgt er ook voor 
dat risico-gericht inzicht bekomen door analyse en surveillance zo efficiënt mogelijk geïmplementeerd 
wordt. 
 

- Je volgt de gegevens, literatuur en de maatschappelijke evolutie van Milieugezondheidszorg en in het 
bijzonder van milieuepidemiologie van nabij op om jezelf, de collega’s en de administratie zo goed 
mogelijk te documenteren en van beleidsrelevante en wetenschappelijke informatie te voorzien. Ook 
het klantgericht informeren en adviseren van externe instanties en personen over milieugezondheid 
behoort tot je takenpakket.  

 
- Je verzamelt informatie over het werkveld en volgt de wetenschappelijke literatuur op om rekening 

te kunnen houden met de recente ontwikkelingen en evoluties. Je woont activiteiten bij zoals 
studiedagen en congressen en volgt bijscholingen om voeling met het werkdomein te behouden en 
nieuwe initiatieven uit de sector op te volgen.  
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4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

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

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A 
binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   
Bij voorkeur heb je een diploma binnen een van de volgende studiegebieden: Biomedische 
wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Biologie, Biochemie, Statistiek, Epidemiologie. 
 

2) Je hebt aantoonbare ervaring in epidemiologie of statistiek/toxicologie.  
 
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/  
 
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). 

 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 
je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die 
overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.  
Ook wie solliciteert via de horizontale 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 (Liesbeth De Beyter, liesbeth.debeyter@vlaanderen.be, 02 553 35 66). 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

• Je hebt een aantoonbare (mits ervaring of mits een aanvullend diploma) grondige kennis van 
epidemiologie en toxicologie, en bent vertrouwd met het gebruik hiervan in risicoanalyses.   

• Je hebt een goede kennis van milieugezondheidszorg of je bent in staat om deze op korte termijn te 
verwerven.  

• Je hebt kennis van de wetgeving en reglementering betreffende Omgeving (Milieu en Ruimte) gelieerd 
aan gezondheidsaspecten, of je bent in staat om deze op korte termijn te verwerven;  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands (zowel schriftelijk als mondeling) en het Engels (lezen).  
 

http://naricvlaanderen.be/
mailto:liesbeth.debeyter@vlaanderen.be


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

 
pagina 6 van 12       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

4.2.2. Pluspunten  

• Kennis van het preventief milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen is een pluspunt.  
• Kennis en ervaring in verband met preventie (gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, 

ziektepreventie en ‘Health in all Policies’) en milieugezondheidskundige risicoanalyse (met speciale 
aandacht voor milieuepidemiologie en/of toxicologie) zijn pluspunten.  

 

4.2.3. Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 1) 
 
• Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 1) 
 
• 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) 
 

• Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1) 
 

• 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) 
 

• Initiatief:  Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (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 gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

4.2.4. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

• Je hebt een rijbewijs B en kan over een wagen beschikken (soms kan voor de noodzakelijke 
verplaatsingen een dienstwagen gebruikt worden maar meestal zal de houder van deze functie eigen 
vervoer moeten organiseren).  

• Je standplaats is Brussel, maar je bent bereid je over heel Vlaanderen te verplaatsen. 
• Je wordt mee ingeschakeld in een permanentiesysteem (op weekend- en feestdagen van 9u tot 17u 

telefonische beschikbaarheid). 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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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. 

• Het gebouw is voorzien van een fitnessaccommodatie en faciliteiten voor fietsers (douches e.d.m.). 
• 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. 

• Thuiswerk is mogelijk na de inwerkperiode met een maximum van 2x/week. 
• 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 voordeling tarief aansluiten. 
• Alle personeelsleden ontvangen 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. 
• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de 

bijbehorende salarisschaal A111.  
Gedocumenteerde relevante beroepservaring1 in de private sector of als zelfstandige kan worden 
erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 
3.204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen 
(terugbetaling aansluiting orde van geneesheren, artsenpremie, …) niet inbegrepen. Op 

                                              
1 Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet 
aan. 
 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan 
je individuele situatie, reglementaire toelagen nog niet meegerekend. 

• 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.   

• 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. CV-SCREENING   

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.  
 
Gelijktijdig met de screening van de formele deelnemingsvoorwaarden wordt een voorselectie 
uitgevoerd. Aan de hand van jouw antwoorden op de vragen in het sollicitatieformulier worden tijdens 
deze selectiefase o.a. volgende punten beoordeeld:  
 

• Jouw relevante ervaring/kennis 
• Aard van behaalde diploma(‘s) 
• Eerste toetsing van jouw motivatie  
• Eerste toetsing van jouw inzicht in de functie/organisatie 

 
Deze fase is eliminerend. Enkel de 8 best scorende kandidaten (die minstens 50% behalen) op de 
bovenvermelde criteria gaan naar de volgende fase van de selectieprocedure. 
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 4 november 2019. 
 

6.2. FASE 2: ASSESSMENT CENTER  

Het assessment center wordt uitgevoerd door een extern selectiekantoor. 
 
Tijdens deze selectiefase worden volgende persoonsgebonden competenties beoordeeld: 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1) 
• Overtuigen (niveau 1) 
• Samenwerken (niveau 2) 
• Coachen (niveau 1)  
• Analyse (niveau 2) 
• Initiatief (niveau 2) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 

 
Volgende testvormen kunnen opgenomen worden in het assessment center: 

• Persoonlijkheidsvragenlijst 
• Computergestuurde testen 
• Analyse- en prestentatie-oefening 
• Competentiegericht interview 
• Rollenspel 
• … 

 
Deze selectiefase is eliminerend en zal plaatsvinden vanaf de week van 11 november 2019 – 18 november 
2019 (timing onder voorbehoud).  
 

6.3 EINDSELECTIE: JURYGESPREK MET CASE  

Er is een eindgesprek met afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. 
 
Tijdens deze selectiefase beoordelen we : 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Persoonsgebonden competentie: oordeelsvorming (niveau 3)  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 5 december 2019 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De 
lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature. 
 
Wie geschikt wordt bevonden, 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? 
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Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 

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? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op zondag 3 november 2019. 
 
Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier: bij voorkeur via mail naar liesbeth.debeyter@vlaanderen.be. 
Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel 
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:  
• je het sollicitatieformulier gebruikt  
• je je kandidatuur uiterlijk op 3 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de 

datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).  
 
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld. 
 
Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be 
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Liesbeth De Beyter, tel. 02 553 35 66.  
 

8 VRAGEN 

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

Bart Bautmans 
Teamverantwoordelijke Milieugezondheidszorg 
Bart.Bautmans@zorg-en-gezondheid.be    
Tel. 02 553 35 56  

mailto:liesbeth.debeyter@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:Bart.Bautmans@zorg-en-gezondheid.be
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Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Liesbeth De Beyter 
Stafmedewerker HR 
liesbeth.debeyter@vlaanderen.be 
Tel. 02 553 35 66 

 
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 midden december 2019.  
 
Na kennisgeving van je eindresultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
liesbeth.debeyter@vlaanderen.be of bellen naar 02 552 35 66 met vermelding van de vacaturetitel. 
 

10  RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van epidemioloog bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 
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 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 contracten bepaalde 
duur/vervangingscontracten voor de functie van epidemioloog bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Wie zo contractueel in dienst komt, blijft evenwel wel zijn plaats in de reserve behouden. 
 
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als epidemioloog op andere standplaatsen in te 
vullen.   

mailto:liesbeth.debeyter@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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.  
 


