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Bevorderingsprocedure binnen het niveau  
 

Plantentuin Meise zoekt een  
 

TEAMLEIDER TUINIERS - DOMEINBEHEER niveau B2 
 

SELECTIEREGLEMENT  
Vacaturenummer: VOR19002 

 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 

Graad: hoofddeskundige (leidinggevende loopbaan) 

Rang/salarisschaal: B211 

Functiefamilie: operationeel leidinggevend (zie functiebeschrijving) 

Functieklasse: 15 

Standplaats: Meise 

 

1. DE VACATURE IN HET KORT 
 

Als teamleider tuiniers sta je in voor de aansturing en opvolging van de teams tuiniers, vrijwilligers en stagiairs.  

Als domeinbeheerder sta je in voor het uitwerken, coördineren en opvolgen van het operationeel domeinbeheer en de 

werfopvolging van tuinprojecten in eigen of externe uitvoering. Je zal steeds werken in samenwerking met de 

wetenschappelijke beheerders van de Levende Verzamelingen en het diensthoofd Levende Verzamelingen en Domein. 

Daarnaast verleen je je medewerking bij de aankoop van diensten en producten, bij het beheer van de dienst. 

 

Je rapporteert aan je leidinggevende, diensthoofd Levende Verzamelingen en Domein.  

 
2. JE TAKENPAKKET 

 
Je voornaamste taken zijn: 

• Je stuurt tuiniers en vrijwilligers aan en je begeleidt stagiairs 

• Je optimaliseert de dagelijkse werking van de teams 

• Je werkt mee aan talentbegeleiding 

• Je volgt de afwezigheden op en werkt procedures uit om deze te voorkomen 

• Je volgt de permanentie van de tuiniers op 

• Je plant en organiseert, je bepaalt doelen en prioriteiten en de voert de nodige acties uit, je geeft tijd en middelen 

aan om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken 

• Je bewaakt de voortgang in tijd en kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers 

• Je selecteert en werft mee tuiniers, stagiairs en vrijwilligers aan 

• Je bent verantwoordelijk voor coördinatie en opvolging van het operationeel domeinbeheer 

• Je bent verantwoordelijk voor de werfopvolging van tuinprojecten in eigen of extern beheer 

• Je verleent je medewerking bij het logistiek beheer van de dienst 

• Je verleent je medewerking bij de aankoop van diensten en producten 

• Je stelt interne berichten en verslagen op 

• Je verleent je medewerking bij de verzorging en het uitplanten van de levende collecties 

• Je verleent je medewerking bij het praktisch uitwerken van permanente plantendisplays 

• Je woont management- en overlegorganen bij 

• Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de 

uitvoering ervan opvolgen teneinde specialistische kennis te leveren ter realisatie van bredere projecten. 
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2.1. DOEL VAN DE FUNCTIE  
 
 

Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden met als doel een 

efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen 

te behalen. 

Context: 
De functies waaraan leiding gegeven wordt, zijn meestal administratief of operationeel van aard: administratieve 
ondersteuning, eenvoudige dossierbehandeling of klantenadvies, gestandaardiseerde controles, operationele taken met 
inzet van praktische methoden, technieken of werkwijzen,.. 
 

 
2.2. RESULTAATGEBIEDEN 

 
 

Dagelijkse planning en organisatie: plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse 
werkzaamheden van het team en hierover rapporteren met als doel deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten 
verlopen. 
Leiding geven aan medewerkers: aansturen en motiveren van medewerkers met als doel hen te stimuleren tot optimale 
prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 
Superviseren van de werkzaamheden: de werkzaamheden binnen het team van nabij opvolgen met als doel ervoor te 
zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en 
procedures. 
Communicatie en contacten: informatie uitwisselen  over de werkzaamheden met als doel alle betrokkenen op de hoogte 
te houden en onderling af te stemmen. 
Beheer van middelen: instaan voor de beschikbaarheid van de middelen met als doel de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier. 
Opnemen van taken: zelf opnemen van activiteiten met als doel het team te ondersteunen bij het tijdig en correct 
afwerken van de geplande werkzaamheden. 
 
 
3. JE PROFIEL 

 
3.1. FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 
 
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vast benoemd) binnen de diensten van de Plantentuin Meise in de graad 

van deskundige van de rang B1, ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van 

de Plantentuin Meise én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en je wordt 

betaald in een salarisschaal in de graad van deskundige.  

 

2) Je beschikt op datum van 15/11/19 (datum van de uiterste inschrijvingsdatum) over minstens 6 jaar relevante 

beroepservaring met betrekking tot leidinggevende competenties (aansturen van teams) of 6 jaar schaalanciënniteit 

in één of meer salarisschalen van de betrokken graad. Een jaar kan maar slechts eenmaal geteld worden, hetzij als 

schaalanciënniteit, hetzij als relevante beroepservaring. Wel is een combinatie mogelijk van een aantal jaren relevante 

beroepservaring en een aantal jaren schaalanciënniteit, voor zover het om verschillende prestaties gaat. 

 
Voor de relevante beroepservaring worden de jaren deeltijdse prestaties gelijkgesteld met voltijdse.  

  
- Je laatste functioneringsevaluatie is niet besloten met een onvoldoende 
- Je bevindt je in een administratieve toestand waarin je je aanspraken op een bevordering kan doen gelden. 

  
 

 
1 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website 

van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene 

bekendmaking (VPS art. III 31). 
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3.2. COMPETENTIES 
 

3.3.1. Technische competenties 
 

• Je bent communicatief sterk en bezit uitstekende leidinggevende vaardigheden  

• Je beschikt over een professionele kennis in plantentuinen, arboreta en parken 

• Je beschikt over een professionele kennis van groenbeheerstechnieken 

• Je beschikt over een professionele kennis van toegepaste plantkunde (tuinbouwkundige technieken en  
kweekoptimalisatie) 

• Je beschikt over een professionele kennis van courante informatica-toepassingen 

• Je beschikt over een professionele kennis van Word & Excel 
 
3.3.2. “Nice to have” competenties (pluspunten) 
 

Je beschikt over een professionele kennis van Frans en een praktische kennis van Engels 
 

      3.3.3.  Persoonsgebonden competenties 
  
Verantwoordelijkheid nemen (2): handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de 
organisatie 
Richting geven (1): aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen 
realiseren, zowel individueel als in teamverband 
Coachen (1):  anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de 
effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt  
Innoveren (1): vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen 
Oordeelsvorming (2): meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van 
relevante criteria  
Klantgerichtheid (2): wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren 
 
Meer info omtrent gedragscompetenties vind je via volgende link: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/ago/HRE/1a_competentieboek_7nov20
13.pdf 
 

4. TOELATINGSVOORWAARDEN 
 
Op toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: 

1. voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde  
2. geslaagd zijn voor de selectieprocedure  
3. ambtenaar of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn  
4. je in dienstactiviteit bevinden 
5. burger zijn 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(identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen! 
 
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.  

 
5. AANBOD 

 
● Je wordt bevorderd in de graad van B2 met de bijbehorende salarisschaal B211. 
● Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd.  Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd 

hebt doorlopen (VPS art. VO 36). 
● De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing. 

 
 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/ago/HRE/1a_competentieboek_7nov2013.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/ago/HRE/1a_competentieboek_7nov2013.pdf
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Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 
 
6. SELECTIEPROCEDURE 

 
 

6.1. Sessie 1: CV-SCREENING 
 

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 3.1. voldoet.  
 

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.  

 

 

6.2. Sessie 2: ASSESSMENT (extern kantoor) 
 

Het assessment al ongeveer 4 uur in beslag nemen en heeft plaats in Kortenberg. Je wordt uitgenodigd door het extern 
kantoor en deze sessie zal uit volgende testen bestaan: 
 

- competentiegericht interview 
- persoonlijkheidsvragenlijst 
- leidinggevend rollenspel + leiderschap (situationele vragenlijst) 
- besluitvaardigheid 
- zelfbeoordeling (leidinggevende) competenties 
- integriteitsvragenlijst 

 
De selector beoordeelt de competenties en andere vereisten, in overleg met de lijnmanager.  
 
Deze selectiefase is adviserend. 
 
 

6.3. Sessie 3 : JURYGESPREK (functiespecifieke screening) 
 

Op basis van een jurygesprek beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke 
volgende criteria:   
 
● Je visie op en inzicht in de functie 
● Je motivatie   
● Je technische competenties  
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
● Maximum 2 bijkomende persoonsgebonden competenties 
 

Deze selectiefase is eliminerend. Op basis van het verkregen totaalbeeld wordt, je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ voor de 

functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.  

 

Wie geschikt wordt bevonden, wordt gerangschikt in volgorde van geschiktheid en 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(identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, 
geaardheid, handicap of chronische ziekte.  
 
 

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. 

 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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7. HOE KAN JE SOLLICITEREN? 

 

 
Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 15/11/19. 

 

Je stuurt het ingevuld standaard sollicitatieformulier  

• Bij voorkeur via mail naar hr@plantentuinmeise.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het 

vacaturenummer VOR19002. 

• Of per post naar: Plantentuin Meise – HRM-team (Carine Zérard) - Nieuwelaan 38 te 1860 Meise 

• Of je brengt het binnen bij het HRM-team. 
 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:  

• je het standaard sollicitatieformulier gebruikt  

• je je kandidatuur, ons, uiterlijk op 15/11/19 bezorgt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt 

hiervoor als bewijs).  
 

Het standaard sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op onze site en/of bij het HRM-team. 

  

 

8. VRAGEN 
 

 
Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met Elke Bellefroid, Dientshoofd Levende 

Verzamelingen en Domein, elke.bellefroid@plantentuinmeise.be of 02/260 09 72 . 

 

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

Carine Zérard, HRM-specialist, carine.zerard@plantentuinmeise.be of 02/260 09 21, bij afwezigheid kan je contact opnemen 

via hr@plantentuinmeise.be.  

 

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be. 

 

 

9. FEEDBACK 
 

 

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar 

carine.zerard@plantentuinmeise.be met vermelding van het vacaturenummer. 

 

 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 
 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd bij de Plantentuin Meise, 
die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 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. 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.  
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet tijdig in dienst komt, verlies je je 

plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.  

 

mailto:hr@plantentuinmeise.be
mailto:elke.bellefroid@plantentuinmeise.be
mailto:carine.zerard@plantentuinmeise.be
mailto:hr@plantentuinmeise.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:carine.zerard@plantentuinmeise.be
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11. EEN KLACHT? 
 

 
Wij vernemen het graag eerst! 
Op basis van het decreet van 01/06/01 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen 
en de omzendbrief van de Vlaamse Regering VR2014/20 van 25/04/14 kan je kosteloos een klacht indienen via 
carine.zerard@plantentuinmeise.be.   
 
Klachten van kandidaten worden altijd grondig onderzocht binnen de 45 dagen. Je kan altijd rekenen op een gefundeerd 
antwoord. Procedures worden niet noodzakelijk stilgelegd vanwege een klacht.  
 
Indien deze eerstelijns klachtenbehandeling niet of onvoldoende is tegemoetgekomen aan je behoeften, kan je ook terecht 
bij Vlaamse Ombudsdienst: klachten@vlaamseombudsdienst.be of via www.vlaamseombudsdienst.be.  
 
Een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing richt je aan de Raad van 

State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel binnen 60 dagen na de betekening van de beslissing, via een aangetekend 

schrijven 

 

mailto:carine.zerard@plantentuinmeise.be
mailto:klachten@vlaamseombudsdienst.be
http://www.vlaamseombudsdienst.be/

