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Betreft: De aanstelling van en het competentieprofiel voor 
opdrachthouders 

1 Waarom eendienstorder ? 

Volgens het VPS regelt de leidend ambtenaar van de administratie 
Personeelsontwikkeling (APO) de procedure voor de tijdelijke aanstelling 
van de opdrachthouders (VPS, art. V111 47). 

2 W i e  kan zich kandidaat s t e l l en  ? 

De kandidaatopdrachthouders zijn ambtenaren van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap met rang Al; voor de functie van opdrachthouders met 
generieke interdepartementale opdrachten kunnen ook ambtenaren van de rang 
A2 in aanmerking komen, als het College van Secretarissen-generaal dit zo 
beslist (VPS, art. V111 45, §l). 
Het statuut stelt verder geen anciënniteits- of andere voorwaarden. Volgens 
de huidige bepalingen van het VPS kan de functie van opdrachthouder niet 
opengesteld worden via de (verruimde) interne arbeidsmarkt (VPS, art. I 3, 
§l, 2e). 

3 H e t  competentieprofiel 

De selectie wordt gebaseerd op het competentieprofiel dat bepaald is door 
de leidend ambtenaar van APO (VPS, art. V111 45, §2). Het 
competentiewoordenboek voor de Vlaamse Overheid is hiervoor het 
referentiepunt. 

1) Voor de functie van opdrachthouder H W ,  vorming, communicatie of 
organisatieontwikkeling, bevat het profiel enkel de generieke competenties 
(zie bijlage). De departementen waar de opdrachthouders hun opdracht zullen 
uitoefenen, kunnen het profiel aanvullen met functiespecifieke 
competenties; deze worden voorgelegd aan de directieraad. 

2) Voor de functie van opdrachthouder belast met generieke 
interdepartementale opdrachten gebeurt de selectie op basis van het 
functiespecifieke competentieprofiel. (zie bijlage) 

4 Hoe worden de competenties getes t  ? 

De volgens het profiel vereiste competenties worden getest door middel van 
een interne en een externe potentieelinschatting. Intern beoordeelt de 
eigen leidend ambtenaar de competenties van potentiële kandidaten. Daar- 
naast nemen de kandidaten deel aan een assessmentproef, georganiseerd door 
een extern bureau. 
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Wie al eerder met goed gevolg deelnam aan een assessment voor de generieke 
competenties voor de functie van opdrachthouder, is gedurende 7 jaar van 
het assesment vrijgesteld. 

Als de departementen aanvullende specifieke competenties vereisen, bepaalt 
de leidend ambtenaar die de functiehouder aanstelt, zelf hoe deze 
beoordeeld worden (gedragsgericht interview, assessment, ... ) .  Indien men een 
assessment overweegt, wordt met de administratie Personeelsontwikkeling 
onderzocht onder welke modaliteiten dit opgenomen kan worden in het 

1 generieke assessment (met afzonderlijke rapportering). Kandidaten moeten 
niet tweemaal een assessment doorlopen. 

5 Verloop van de procedure 

Er wordt een vacaturebericht opgemaakt voor de vacante betrekkingen. 
Dit omvat een functiebeschrijving met informatie over de 
entiteitsspecifieke kenmerken en een competentieprofiel met, naast de 
generieke competenties, ook de specifieke competenties die 
noodzakelijk zijn om de functie te kunnen uitoefenen. 
De te begeven betrekkingen, de aanstellingsvoorwaarden en de 
procedure worden via de gebruikelijke kanalen (minstens de 
interdepartementale muurkrant) bekendgemaakt aan alle ambtenaren die 
in aanmerking komen. 
Kandidaten dienen hun aanmeldingsformulier per vacature in bij de 
afdeling Werving en Personeelsbewegingen (AWPB), samen met de 
functioneringsevaluaties van de voorbije drie jaren (indien 
beschikbaar) . 
AWPB vraagt de directeurs-generaal van de respectieve kandidaten om 
een interne potentieelinschatting. 
De kandidaten nemen deel aan een externe assessmentproef. 
Een selectiecommissie beoordeelt op basis van de interne en de 
externe potentieelinschatting de geschiktheid van de kandidaten. Deze 
commissie telt uit elk departement één vertegenwoordiger, 
verantwoordelijk voor de personeelsfunctie, en wordt voorgezeten door 
de leidend ambtenaar van APO. De commissie kan geldig beslissen als 
er drie departementen vertegenwoordigd zijn. 
De leidend ambtenaar die de opdrachthouder aanstelt, bepaalt zelf hoe 
de functiespecifieke competenties worden beoordeeld. 
De functiehouders wordt aangesteld middels een gemotiveerde 
beslissing. 
De beslissing wordt meegedeeld aan alle kandidaten. 

6 De aanstelling van de opdrachthouders 

De opdrachthouder wordt aangesteld door (VPS, art. V111 48): 
1)de voorzitter van het college van secretarissen-generaal in het geval van 

een opdrachthouder belast met generieke interdepartementale opdrachten. 
2)de secretaris- generaal van het betrokken departement in het geval van 

een opdrachthouder belast met departementale opdrachten. 
3)de leidend ambtenaar van de administratie Personeelsontwikkeling in het 

geval van de opdrachthouder belast met opdrachten ten behoeve van APO. 

Frans Cornelis 
Directeur-generaal 



Dienstorder opdrachthouders 
2 juni 2005 

BIJLAGE 1: Generiek competentieprofiel 

Overzicht van de vereiste generieke competenties (met niveau): 
- voortdurend verbeteren (3) 
- klantgerichtheid (2) 
- samenwerken (2) 
- betrouwbaarheid (consequent en correct handelen) (2) 
- conceptueel denken (visie) (2) 
- 360" inlevingsvermogen (2) 
- overtuigingskracht (2) 
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BIJLAGE 2: Competentieprofiel voor de 
opdrachthouders met een generieke 
interdepartementale opdracht 

Overzicht van de vereiste functiespecifieke gedragscompetenties (met 
niveau) : 

- voortdurend verbeteren (3) 
- klantgerichtheid (2) 
- samenwerken (4) 
- betrouwbaarheid (consequent en correct handelen) (2) 
- conceptueel denken (visie) (2) 
- 360" inlevingsvermogen (3) 
- organisatiesensitiviteit (3) 
- initiatief (2) 
- netwerken (2) 
- schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (2) 

Overzicht van de vereiste functiespecifieke vaktechnische competenties: 

Talen : 
Nederlands: vaardige gebruiker 

* Frans en Engels: zelfstandige gebruiker 

Informatica : 
e Basis PC-vaardigheden (Word, Excel, Powerpoint, ... ) 

Vaktechnische competenties : 
e Grondige kennis van de organisatie en de werking van de Vlaamse overheid 
e Inzicht in besluitvorming in overheidscontext en beleidsondersteuning 
e Inzicht in de interactie tussen het administratieve en het politieke 

niveau 


