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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Heb jij een passie voor ICT en voor informatie veiligheid in het bijzonder? Ben je iemand die proactief 
ingesteld is, met een sterk analytisch vermogen? Vind je het fijn om samen te werken met verschillende 
partijen? Wil je graag terechtkomen in een organisatie die werk maakt van digitalisering, risicobeheer en 
veiligheid op vlak van ICT? Dan is dit misschien wel de ideale job voor jou! 
 
Als ICT veiligheidscoördinator bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ben je verantwoordelijk voor 
het verbeteren van het veiligheidsniveau binnen de organisatie, sta je mee garant voor de maturiteit van 
de veiligheidsprocessen en het goed opvolgen van veiligheidsincidenten. Je werkt eerder zelfstandig, maar 
je zal veel samenwerken met andere actoren en partijen. Daarom wordt er van jou verwacht dat je er 
niet voor terugdeinst om een trekkersrol op te nemen en dat je je voldoende proactief kan opstellen. Je 
bepaalt mee concrete acties voor meer ICT veiligheid binnen ABB en geeft advies aan de mensen op de 
werkvloer die de acties moeten uitvoeren (vb. onze systeembeheerders). Met jouw analytisch vermogen 
maak je afwegingen tussen veiligheid, pragmatiek en efficiëntie op vlak van IT veiligheid en processen. Je 
maakt een onderscheid tussen verschillende risico’s en bepaalt mee de prioriteiten. Hierbij besteed je de 
nodige aandacht aan de impact en gevolgen van de risico’s en de beheersmaatregelen.  
 
Je komt terecht in het Digiteam, een ondersteunende afdeling. Ze staat in voor het ontwikkelen en degelijk 
uitbaten van digitale producten en diensten die een toegevoegde waarde leveren voor de samenleving, 
dit binnen de zes beleidsvelden van ABB en ook voor interne medewerkers.  
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  

2. FUNCTIECONTEXT 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur is sinds 1 april 2006 opgericht als een intern verzelfstandigd 
agentschap binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie voor de 
beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake binnenlands bestuur, stedenbeleid, Brussel, 
Vlaamse Rand, gelijke kansen en integratie en inburgering.  
 
Het agentschap bestaat uit 7 afdelingen verspreid over zes locaties (Brussel en elke provinciehoofdstad), 
de stafdienst AG en het DigiTeam. De vijf verticale materiegebonden afdelingen zijn: “Gelijke Kansen, 
Integratie en Inburgering”, “Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand”, “Lokale Organisatie en Werking” 
“Lokale Financiën” en “Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel”. De twee horizontale 
afdelingen staan in voor beleids- en organisatieondersteuning en zijn: “Beleidscoördinatie en 
Kenniscentrum” en “Personeel & Organisatie”. 
 
Het Digiteam staat in voor: 
1° de ICT-strategie (incl. strategische ICT projecten); 
2° het ICT-beheer en -beleid; 
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3° de ICT- en organisatorische aspecten van de verkiezingen. 

3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Vanuit een specialisatie inzake ICT- en informatieveiligheid professioneel advies of begeleiding geven aan 
(interne) klanten met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te 
ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige 

gegevens en inzichten te beschikken om een 

gepaste dienstverlening of doorverwijzing te 

kunnen uitwerken. 

 

- Analyseren van de huidige en toekomstige risico’s 
inzake informatie en informatiesystemen om 
structurele risico’s te vermijden of tot een 
aanvaardbaar niveau te reduceren 

- Informatie inwinnen bij interne en externe actoren 
(HB-plus, het Facilitair Bedrijf, personeelsleden, de 
DPO, de Gegevensbeschermingsautoriteit, andere 
ICT-partners…) 

- Inbreuken op de beveiligingsprocedures analyseren 
om de lekken in de beveiliging te vinden en 
problemen in de toekomst te vermijden. 

- … 

 

Informatie en advies  

 
Verstrekken van informatie, formuleren van een 

advies en / of opstellen van een actie-of 

begeleidingsplan met als doel de klant een 

passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / 

haar situatie. 

- Technisch advies verlenen aan de DPO-office van 
het agentschap  

- Opstellen van een informatieveiligheidsplan in 
samenwerking met de DPO-office van het 
agentschap  

- Procedures en processen inzake 
informatieveiligheid opstellen  

- Veiligheidsontwerpen maken op basis van de 
gevoerde veiligheidsanalyses en binnen de context 
van de referentiearchitectuur  

- Ontwikkelen en onderhouden van 
veiligheidsarchitectuur door documentatie van 
bestaande en nieuwe architectuur componenten   

- Agentschapsbreed advies verlenen over 
informatieveiligheid 

 

Begeleiding en opvolging 

 

- Uitrollen van het informatieveiligheidsplan  
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Samen met de betrokkenen het advies, of het 

actie- of begeleidingsplan uitvoeren en/of 

opvolgen met als doel de vooropgezette 

doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. 

 

Context: 

Binnen het kader van de dienstverlening van de 

functie en/of organisatie.  

- Controleren en opvolgen of de procedures en 
processen inzake informatieveiligheid worden 
gevolgd  

- Monitoren van relevante data inzake 
informatieveiligheid 

- Documenteren en onderhouden van de 
verschillende procedures inzake 
informatieveiligheid. 

- Opvolgen van veiligheidsincidenten (o.m. door 
bijhouden incidentenregister) 

- Opstellen en opvolgen van het  implementatieplan  
van het informatieveiligheidsplan (inclusief status 
controlepunten) 

 

Rapportering 

 
Registreren en analyseren van gegevens met als 

doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, 

optimale dienstverlening te garanderen en/of  

input te geven aan het beleid. 

 

- Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde 
taken en outputindicatoren 

- Verslag uitbrengen aan de betrokken 
opdrachtgever over het verloop van de metingen, 
analyses, ontwerpen,… 

- Verslag uitbrengen over de activiteiten van 
opdrachtnemers bij de uitvoering van werken 

- Opvolgen van veiligheidsrapportering vanuit 
dienstenleveranciers. Bv. rapportering internet 
gebruik 

 

Bekendmaking van de dienstverlening en 

prospectie  

 
Bekendheid creëren rond de dienstverlening met 

als doel mogelijke klanten en/of partners te 

informeren en/of aan te trekken. 

 

- In samenwerking met de werkgroep 
informatieveiligheid sensibiliseren van het 
personeel over diverse aspecten van 
informatieveiligheid 

- Plannen en mee organiseren van 
informatiecampagnes over de algemene risico’s en 
het belang van informatiebeveiliging 

- Fungeren als aanspreekpunt inzake 
informatieveiligheid  

- Communiceren over de bestaande behoeften, 
mogelijke blinde vlekken, knelpunten en 
verbeteringsmogelijkheden 

- Samen met HR/vorming goede trainingen zoeken  

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 
Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen 

van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met 

als doel de kwaliteit van de dienstverlening op 

individueel en afdelingsniveau te optimaliseren. 

 

- Studiewerk verrichten om de recentste evoluties 
en verplichtingen op het werkveld en de 
werkmethoden te kennen. 

- Onderzoeken van toepasbaarheid van nieuwe 
methoden en technologieën. 

- Meewerken aan de uitbouw van kennisbeheer rond 
informatieveiligheid. 

- De organisatie vertegenwoordigen op diverse fora 
rond informatieveiligheid. 
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- Een actieve bijdrage leveren aan de veranderingen 
noodzakelijk voor de verdere professionalisering en 
verhoging van de kwaliteit van 
informatieveiligheid in de organisatie 

 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Deze functie wordt opengesteld als knelpuntfunctie waardoor er afgeweken wordt van de 
diplomavoorwaarden. Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan de onderstaande voorwaarde:  
  
1) Je beschikt op het moment van je sollicitatie over minimaal 3 jaar functierelevante beroepservaring in 
IT security.  
 
 
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 de vereiste relevante werkervaring. 

 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Emilie Van Wesemael, emilie.vanwesemael@vlaanderen.be, 0491 99 29 17). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 
• Je hebt affiniteit met ICT- en informatieveiligheid  
• Je hebt inzicht in en begrip van ICT-technologie en materies van informatieveiligheid   
• Je hebt ervaring met Azure, AWS of gelijkaardig Cloud Computing omgeving 
• Je hebt kennis van Cloud security  
• Je hebt kennis van bedreigingen zoals virussen, trojans, ransomware en DDoS-aanvallen en je hebt 

kennis van mitigerende technieken zoals encryptie van data at rest en in transit, digitale 
handtekeningen, netwerkveiligheid 

• Je hebt kennis van veiligheidsprincipes zoals privacy by design en relevante wetgevingen (GDPR)  
 

mailto:emilie.vanwesemael@vlaanderen.be
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 Pluspunten   

• Kennis van de veiligheidsinstanties in de Vlaamse overheidscontext 
• Je hebt kennis van veiligheidscertificering (CCSP, CISSP, CISA, …) 
• Kennis van ISO 27001 

• Inzicht in de structuur en de werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur en van de Vlaamse 
overheid. 

• Je bent bereid opleidingen te volgen om competenties te ontwikkelen  
 

 Persoonsgebonden competenties 

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

normen van de organisatie (niveau 1) 
 

• Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over 
(niveau 2) 

 
• Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat 

(niveau 2) 
 

• 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) 

 
• Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt 

deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 1) 
 
• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 
• 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 1) 
 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 

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 krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• 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. 

• 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. 

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een 
satellietkantoor werken bij de meeste functies.  

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de 
werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    

• Je ontvangt 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 verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur 
(rang A1, salarisschaal A111 bij 0 jaar anciënniteit) Relevante beroepservaring in de private sector of als 
zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je 
aanvangssalaris is minimaal 3268,73 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je 
je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode. 
• 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.   

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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• 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 

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op 
de hoogte. 
 

6.1. MODULE 1: eerste screening   

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden  

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.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 3 mei 2021 (datum onder voorbehoud).  
 

6.1.2. Voorselectie  

 
Door middel van een standaardvragenlijst beoordelen een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde 
van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• relevantie van je ervaring   

 
De beoordeling gebeurt in de week van 3 mei 2021 (datum onder voorbehoud).  
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
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intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen. 
 
 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

 
Door middel van een interview en een psychotechnische screening met persoonlijkheidsvragenlijst en 
abstracte redeneertest worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1) 
 

• Communiceren niveau 2  
 

• Inleving (niveau 2) 
 
• Netwerken (niveau 1) 
 
• Analyseren (niveau 1) 
 
• Klantgerichtheid (niveau 1) 

 
Eén of meerdere selectieverantwoordelijke(n) en eventueel een afgevaardigde van de wervende entiteit 
nemen deze screening af.  
 
Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een positieve of negatieve beoordeling bij het geheel 
van de beoordeelde competenties. Enkel wie een positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende 
module. 
 
Deze module vindt plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) in de eerste twee weken van mei 2021 
(data onder voorbehoud). 
 

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening 

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Bijkomende persoonsgebonden competenties: samenwerken (niveau 2) en initiatief (niveau 2) 
• Jouw inzetbaarheid in de functie 
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Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via ons digitaal platform) in de tweede of derde 
week van mei 2021 (data onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, 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? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

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? 

Solliciteer ten laatste op 27 april 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je 
diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 
 

8. VRAGEN 

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

Pieter Lenaerts 
ICT directeur 
Pieter.lenaerts@vlaanderen.be  
tel  0479 97 04 77 

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

Emilie Van Wesemael 
Selectieverantwoordelijke 
emilie.vanwesemael@vlaanderen.be  
tel 0491 99 29 17 

 
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 tegen eind mei 2021.   
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
emilie.vanwesemael@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer (2649). 
 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van ICT veiligheidscoördinator bij entiteit het Agentschap Binnenlands Bestuur, die bestaat uit 
de lijst van geslaagden. 

mailto:Pieter.lenaerts@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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 als ICT veiligheidscoördinator. 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 vacatures met een contract van 
bepaalde duur voor de functie van ICT veiligheidscoördinator bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel opgenomen in de werfreserve. 
 
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. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve 
behoort.  
 


