
 

SELECTIEPROCEDURE VOOR DE AANWERVING VAN EEN ASSISTENT -

ONDERZOEKER  (CONTRACTUEEL) BIJ DE VLAAMSE OMBUDSDIENST 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 juni 2019 

 

De Vlaamse Ombudsdienst organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving 

van een assistent-onderzoeker met een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 

De selectieprocedure wordt in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst georgani-

seerd door Hudson Belgium. 

I. De Vlaamse Ombudsdienst 

 

Het Ombudsdecreet van 7 juli 1998 wil dat de Vlaamse Ombudsdienst van toege-

voegde waarde is bij het streven van de Vlaamse overheid naar steeds betere 

dienstverlening. De Vlaamse Ombudsdienst behandelt daarom, als onafhankelijke 

autoriteit, klachten van burgers over de Vlaamse dienstverlening, treedt daarbij be-

middelend op en formuleert passende aanbevelingen.  

 

Het ombudsteam bestaat in hoofdzaak uit een team voor snelle hulpverlening, een 

team voor diepgaander klachtonderzoek en een ‘Genderkamer’, die de bevordering 

van gelijkheid op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie op zich 

neemt.  

 

II. Plaats van de functie binnen de organisatie 

 

De assistent-onderzoeker werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de Vlaamse 

ombudsman, die zijn personeelsbeleid op drie kernbegrippen steunt: de eerste twee 

begrippen zijn “autonomie (vrijheid)” en “creativiteit”. Dat zijn de twee noodzake-

lijke voorwaarden om als ombudsdienst en ombudsmedewerker, tegelijk ook van 

toegevoegde waarde te zijn. Het derde begrip is “discipline”, die nodig is om de 

“meerwaarde” op een zo efficiënt mogelijke wijze te bieden.  

 

III. Deelnemingsvoorwaarden 

 

Op 16 juli 2019 moet de kandidaat in het bezit zijn van een bachelordiploma1.  

                                                           

1 In het buitenland behaalde diploma’s die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of 

krachtens wet of decreet als gelijkwaardig worden erkend met één der voornoemde diploma’s of 
getuigschriften, alsmede diploma’s of getuigschriften erkend overeenkomstig de bij de koninklijke 
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen 
betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen, worden 
eveneens aanvaard. Afgestudeerden van een buitenlandse universiteit of hogeschool vragen wij een attest 
van gelijkwaardigheid mee te sturen. 

 

 



 

Een overheidspalmares is niet noodzakelijk, maar de selectieprocedure zal wel na-

gaan of je kennis hebt of bereidheid hebt tot verder inwerking in de beginselen van 

het ombudswerk en in basisdecreetgeving over frequente klachtterreinen.  

Het is een pluspunt, als je vlot kunt omgaan met moderne informatie- en communi-

catietechnieken. 

IV. Functie-inhoud 

 

De assistent-onderzoeker maakt binnen de Ombudsdienst deel uit van het team dat 

instaat voor de snelle hulpverlening.  

 

De hoofdtaak van de assistent-onderzoeker is het helpen van de zoekende en kla-

gende burger vanuit het in-kantoor via mail en telefoon (doorverwijzen en informatie 

geven) en het behandelen van snelle dossieronderzoeken, die je op je eentje doet 

liefst binnen een termijn van een week. De assistent-onderzoeker zoekt hierbij 

concrete oplossingen of gaat oplossingsgericht te werk. 

V. Functieprofiel 

 

Van de onderzoeker worden de volgende competenties verwacht:  

 

Vaktechnische competenties: 

- de beginselen van het ombudswerk  

- de werkingsprincipes en organisatie van de Vlaamse overheid  

 

Waarden: 

De assistent-onderzoeker staat achter de vier volgende centrale waarden en toont 

dit ook door dienovereenkomstig te handelen: 

 

1. Klantgerichtheid, niveau II: optimaliseert de dienstverlening aan belanghebben-

den binnen afgesproken kaders 

2. Verantwoordelijkheid nemen, niveau II: handelt in het belang van de organisatie 

3. Innoveren, niveau II: werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van 

de entiteit 

4. Samenwerken, niveau III: creëert gedragen samenwerkingsverbanden en syner-

gie over de entiteitsgrenzen heen 

 

 

De assistent-onderzoeker is betrokken bij de Vlaamse Ombudsdienst, is vaardig in 

interpersoonlijke verhoudingen en weet problemen op te lossen.  

 

Dit betekent qua gedragscompetenties2: 

 

1. Assertiviteit, niveau III: reageert gevat in emotionele of kritieke situaties 

2. Inleving, niveau II: speelt in op behoeften en gevoelens van anderen  

                                                           
2 Zie ook het competentiewoordenboek van de Vlaamse overheid 



 

3. Communiceren, niveau II: verzorgt de interactie 

4. Resultaatgerichtheid, niveau II: formuleert uitdagende maar haalbare 

doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken 

5. Overtuigen, niveau II: overtuigt door inhoud én aanpak  

6. Oordeelsvorming, niveau I: trekt logische conclusies op basis van de beschikbare 

gegevens en formuleert hypothese 

7. Netwerken, niveau II: legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig 

kunnen zijn  

VI. Aanstellingsvoorwaarden 

• Belg zijn of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, 

Noorwegen, IJsland, Liechtenstein); 

• van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

• (voor de mannelijke kandidaten, geboren vóór 1976) aan de dienstplichtwet 

voldoen.  

De aanstellingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van de aanwerving. 

VII. Selectieprocedure, rangschikking, aanstelling en feedback 

De selectieprocedure wordt georganiseerd door Hudson Belgium. Alle personen die 

aan de gestelde deelnemingsvoorwaarden voldoen, doorlopen onderstaand pro-

gramma. 

Op basis van het ingevuld sollicitatieformulier, het CV en de sollicitatiebrief van de 

kandidaat wordt nagegaan of de kandidaat aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, 

en gebeurt een eerste selectie. De overgebleven kandidaten worden uitgenodigd  

voor onderstaande procedure: 

1) Redeneertesten en postbakoefening 

De kandidaturen die weerhouden worden na de CV-screening leggen volgende tests 

af op bachelorniveau: 

- een abstracte en verbale redeneertest   

- een elektronische postbakoefening 

Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen op dit onderdeel. De 7 

hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar het mondeling gedeelte. 

 

Deze selectiefase vindt onder voorbehoud plaats op 1 of 2 juli 2019. 

 

2) Mondeling gedeelte  

Voorafgaand aan het mondeling gedeelte bereid je een case en een persoonlijkheids-

vragenlijst voor. De Vlaamse Ombudsman stelt zowel de case als de verbetersleutel 

op in samenwerking met de selectiepartner en met de Stafdienst HR van het Vlaams 

Parlement. 



 

Het mondeling gedeelte bestaat uit de presentatie van je case en een gestructureerd 

interview.  

Tijdens het interview peilen we naar je kennis, competenties, waarden, ervaringen 

en verwachtingen. 

Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen. 

Deze selectiefase vindt onder voorbehoud plaats op 5 juli 2019. 

Rangschikking en aanstelling 

Alle geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal punten behaald 

op het mondeling gedeelte en worden opgenomen in een wervingsreserve met een 

duurtijd van 2 jaar. 

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt onmiddellijk opgeroepen voor een contract 

van onbepaalde duur. De overige gerangschikte kandidaten worden opgenomen in 

een wervingsreserve in volgorde van rangschikking. 

Feedback 

Elke kandidaat heeft recht op feedback. Hiervoor kan de kandidaat bij afloop van de 

volledige procedure mailen naar charlotte.reyniers@hudsonsolutions.com. 

VIII. Salaris 

Het geïndexeerde bruto salaris voor voltijdse tewerkstelling bedraagt minstens 

38.518,09 euro bruto per jaar aan de huidige index. 

• Elke maand beroepservaring in de overheidssector of elke maand functierelevante 

beroepservaring in de private sector of als zelfstandige wordt vergoed.  

• Een aantrekkelijke groepsverzekering. 

• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een vergoeding voor de 

verplaatsingskosten woon-werk, een fietsvergoeding. 

• Een tussenkomst in je internetabonnement. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin. 

• Een zeer aantrekkelijke vakantieregeling. 

• De mogelijkheid tot plaats- en/of tijdsonafhankelijk werken. 



 

IX. Prestaties 

De werktijd in een voltijds schema bedraagt gemiddeld 38 uur per week. De dage-

lijkse werkprestatie hangt af van de behoeften van de dienst.  

X. Inschrijving 

Solliciteer via volgende link: https://be.hudson.com/. Voeg je sollicitatiebrief, een 

uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma toe aan het sollicitatie-

formulier. Als je op de uiterste inschrijvingsdatum nog niet in het bezit bent van je 

diploma, maar dit wel vóór 16 juli 2019 zult behalen, geef dit dan duidelijk aan in 

het sollicitatieformulier. 

Kandidaturen worden enkel ontvankelijk verklaard indien je minstens het ingevuld 

sollicitatieformulier en een kopie van je diploma meestuurt.  

Je kandidaatstelling wordt uiterlijk verwacht op 27 juni 2019. Kandidaturen 

ontvangen na dit tijdstip zijn onontvankelijk. 

Meer informatie? 

Het volledig functieprofiel vind je op de website van Hudson Belgium: 

https://be.hudson.com/ en op de website van de Vlaamse Ombudsdienst: 

www.vlaamseombudsdienst.be. 

Indien je bijkomende informatie wenst over deze functie of procedure, kan je terecht 

bij Hudson Belgium op het telefoonnummer 09/ 242 54 72.  

 

De opdrachtnemer (Hudson Belgium) dient zich als verwerker te houden aan de be-

palingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens 

https://be.hudson.com/
https://be.hudson.com/
http://www.vlaamseombudsdienst.be/

