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Algemeen 

 
Waarom deze 
procedure? 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert een vergelijkende 
selectieprocedure voor de functie van informatieveiligheidsconsulent bij het piva 
eGov. 

De selectieprocedure bestaat uit de combinatie van een 
aanwervingsprocedure, een bevorderingsprocedure en een procedure van 
interne mobiliteit. 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 5 jaar geldig is. 

Uit deze wervingsreserve zal eveneens geput worden voor het invullen van 
andere statutaire of contractuele functies, in het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen. 

 
Functiecontext 
en plaats van 
tewerkstelling 

De informatieveiligheidsconsulent is werkzaam bij het Provinciaal Intern 
Verzelfstandigd Agentschap (piva) eGov. Dit agentschap behartigt externe ICT-
gerelateerde projecten.  

Zo verleent het al 10 jaar succesvol ICT-ondersteuning en –consultancy aan 
lokale overheden. Sinds 2014 geeft het piva eGov ook ondersteuning op het 
vlak van informatieveiligheid door, op kosten delende basis, 
informatieveiligheidsconsulenten aan te bieden aan de lokale besturen. 

Om de grote vraag bij de lokale besturen naar deze dienstverlening te kunnen 
beantwoorden, is het piva eGov op zoek naar extra 
informatieveiligheidsconsulenten. 

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, 
Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als de verschillende lokale Oost-
Vlaamse overheden (gemeenten, OCMW’s, gemeentebedrijven, …), als de 
verschillende Provinciale scholen waar de opdracht moet worden uitgevoerd.  
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Omschrijving van de functie 

 
Basis-
resultaten van 
de functie 

1. op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur advies geven over 
informatieveiligheid zodat de lokale besturen aan wie de dienstverlening 
wordt verstrekt een adequaat beleid op het vlak van Informatieveiligheid 
kunnen voeren. Taken:  
• uitwerken van het beleid inzake informatie- en ICT-veiligheid in de 

gemeente(n) en/of OCMW en verzelfstandigde agentschappen waar je 
wordt tewerkgesteld, door middel van het verlenen van advies inzake 
informatieveiligheid en sensibilisatie.  

• uitvoeren van controles, het beleid documenteren en de organisatie 
begeleiden bij de toepassing van de geldende wetgeving 

• controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, in het 
bijzonder de uitwisseling van privacy gevoelige gegevens 

2. opmaken en opvolgen van informatieveiligheidsplannen en jaarlijkse 
aanpassing en bijsturing zodat de wettelijke verplichtingen op dit vlak 
kunnen uitgetekend en opgevolgd worden. Taken: 
• voor de besturen waar je tewerkgesteld wordt een 

informatieveiligheidsplan opstellen en jaarlijks instaan voor het 
formuleren van aanpassingen en bijsturingen. 

3. Uitvoering van specifieke taken die vermeld worden in het “besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, 
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zodat de wettelijke 
verplichtingen op het vlak van elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer 
worden gerespecteerd. 

 
Competenties Kerncompetenties: 

• band met de werkgever 
• klantgericht zijn 
• verantwoordelijkheidsgevoel 
• creativiteit 
• welzijn, milieu, duurzaamheid. 

Functiespecifieke competenties: 

• inzetten van vakkennis 
• knelpunten ontleden 
• kritisch benaderen 
• zin voor kwaliteit 
• initiatief nemen 
• communiceren 
• doelen stellen 
• resultaat gericht werken 
• zelfstandig handelen 
• plannen. 

Technische competenties: 

Werking lokale overheid Basis Na indiensttreding 

All-round ICT Gevorderd Voor indiensttreding 
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Profiel 

 
Vereiste 
specifieke 
kennis en 
vaardigheden 

• je hebt kennis van ICT toepassingen, besturingssystemen, hard- en 
softwarespecificaties en –evoluties en netwerkbeheer 

• je bent sterk in beveiliging van informaticasystemen 
• je hebt kennis van het geldende wettelijk en decretaal kader waarbinnen het 

informatieveiligheidsbeleid vorm krijgt 
• je bent vertrouwd met juridische aspecten rond privacy en 

informatieveiligheid 
• je hebt kennis van de analysemethoden. 

 
Functie-
specifieke 
selectie-
voorwaarden 

• diplomavoorwaarde: masterdiploma 
• ervaringsvoorwaarde: geen ervaringsvereiste. 

 
Andere 
selectie 
voorwaarden 

• Uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezig zijn van een rijbewijs B 

 
Salaris en bijkomende voordelen 

 
Salaris Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) 

met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris:  
€ 3 046,98 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige 
index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet 
inbegrepen. 

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-
sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar 
meegeteld worden. 

Na de indiensttreding geniet je van een functionele loopbaan: je verkrijgt een 
hoger salaris op basis van een gunstige evaluatie en anciënniteit. 

 
Bijkomende 
voordelen 

De provincie biedt haar werknemers: 

• een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving 
• maaltijdcheques 
• gratis hospitalisatieverzekering 
• gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding 
• gelijke kansen bij aanwerving en loopbaanontwikkeling 
• glijdende uurregeling 
• een degelijke verlofregeling 
• kinderopvang in de paasvakantie en de zomervakantie 
• vorming, training en opleiding, ook tijdens de werkuren 
• evenementen voor het personeel. 
• korting in de provinciale domeinen, musea,… 
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Deelnemingsvoorwaarden 

 
Voor 
deelneming 
via de 
aanwervings-
procedure 

• je bent niet onderworpen aan de voltijdse leerplicht 
• je bent op de uiterste inschrijvingsdatum (woensdag 31 januari 2018) in het 

bezit van een masterdiploma (*). 

(*) Kandidaten die het vereiste diploma nog niet behaald hebben op de 
uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie, kunnen deelnemen aan de 
selectieprocedure op voorwaarde dat ze – op de uiterste 
inschrijvingsdatum ervan – een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat zij 
ingeschreven zijn voor de opleiding die leidt tot het specifiek voor deze 
functie vereiste diploma. De kandidaat levert het bewijs aan de 
diplomavereiste te voldoen uiterlijk op de aanstellingsdatum bij de 
provincie. 

Je kunt eveneens deelnemen wanneer je: 
• je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die 

gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. 
• je diploma in het buitenland behaalde, wanneer dit krachtens 

internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, 
gelijkwaardig wordt verklaard met één van de hierboven vermelde 
diploma's of erkend werd overeenkomstig de bij de KB's 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. 

• je diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands; in dit 
geval moet je wel je kennis van het Nederlands bewezen hebben door 
middel van een geldig bewijs van taalkennis en dit uiterlijk op de 
aanstellingsdatum bij de provincie. 

• Je bent op de aanstellingsdatum in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Voor 
deelneming 
via de 
bevorderings-
procedure 

Wat is bevordering? 

De bevordering is een aanstelling van een intern personeelslid tot een graad 
(beleidsmedewerker) waaraan een hogere rang (Av) is verbonden. 

Wie kan deelnemen? 

• de vast aangestelde personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden 
(zie hieronder) voldoen, ongeacht hun administratieve toestand  

• de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden (zie 
hieronder) voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: 
• ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en 

selectieprocedure zoals vermeld in titel 3.1. tot en met 3.4. van de 
rechtspositieregeling, en ze hebben de inloopperiode beëindigd 

• ze zijn vóór 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking 
van de vacature (volgens de regels van toepassing op het moment van 
de selectieprocedure op basis waarvan de aanstelling gebeurde) en een 
gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 
statutaire betrekkingen (ongeacht of ze deze functie nu nog uitoefenen 
of niet). 

Bevorderingsvoorwaarden: 

1. minimum 4 jaar niveauanciënniteit als contractueel of vastbenoemd 
personeelslid in niveau C en/of B 

2. beschikken over een gunstige evaluatie bij de laatste periodieke evaluatie  
3. geen niet-doorgehaalde tuchtstraf hebben 
4. beschikken over een rijbewijs B 
5. slagen voor de selectieprocedure. 
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Deelnemingsvoorwaarden (vervolg) 

 
Voor 
deelneming 
via de 
procedure van 
interne 
mobiliteit 

Wat is interne mobiliteit? 

Onder interne mobiliteit voor de invulling van een vacature wordt verstaan:  
de heraanstelling van een in dienst zijnd personeelslid in een vacante 
betrekking van de personeelsformatie die in dezelfde graad 
(beleidsmedewerker) of in een andere graad van dezelfde rang (Av) is 
ingedeeld. 

Wie kan deelnemen? 

• de vast aangestelde personeelsleden die aan de voorwaarden (zie 
hieronder) voldoen, ongeacht hun administratieve toestand 

• de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden (zie hieronder) 
voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden: 

• ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en 
selectieprocedure zoals vermeld in titel 3.1. tot en met 3.4., en ze 
hebben de inloopperiode beëindigd 

• ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking 
van de vacature (volgens de regels van toepassing op het moment van 
de selectieprocedure op basis waarvan de aanstelling gebeurde) en een 
gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 
statutaire betrekkingen (ongeacht of ze deze functie nu nog uitoefenen 
of niet). 

Voorwaarden voor de aanstelling via interne mobiliteit: 
1. minstens 2 jaar graadanciënniteit in dezelfde graad of een vergelijkbare 

graad van dezelfde rang bij een overheid  
2. beschikken over een gunstige evaluatie bij de laatste periodieke evaluatie  
3. geen niet-doorgehaalde tuchtstraf hebben 
4. beschikken over een rijbewijs B 
5. slagen voor de selectieprocedure. 
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Selectieproeven 

 
Het verloop 
van de 
proeven 

De interne en externe kandidaten worden onderworpen aan dezelfde 
selectieproeven. 

Alle selectieprocedures binnen het provinciebestuur zijn vergelijkend. Dit 
betekent dat er per onderdeel een score wordt toegekend, die na het 
doorlopen van alle stappen wordt getotaliseerd. De uiteindelijk best 
gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden. 

De proeven worden in het Nederlands afgenomen. 

1. schriftelijk gedeelte 

Praktijkgerichte schriftelijke test  

Vereist: 30/50 punten 

Deze test is eliminerend: je moet slagen om door te gaan naar het volgend 
selectiegedeelte (= mondeling gedeelte). 

2. mondeling gedeelte 

Gesprek om vast te stellen of de kandidaat voldoet aan de 
functiebeschrijving. 

Vereist: 30/50 punten 

De proeven zullen plaatsvinden op nog later vast te stellen data. De uitnodiging 
hiervoor gebeurt per e-mail of per brief. Onze selecties vinden over het 
algemeen plaats buiten de kantooruren. 

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. 
doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, vragen wij dit tijdig te 
melden. Het provinciebestuur zal hierna alle mogelijke inspanningen leveren 
om aan je vraag tegemoet te komen. 

Bij het provinciebestuur worden kandidaten geselecteerd op basis van hun 
competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, geloof, beperking, seksuele geaardheid of 
nationaliteit. 

 
Feedback Je kan, na afronding van de volledige selectieprocedure of nadat je werd 

meegedeeld dat je niet geslaagd bent voor een onderdeel van de 
selectieprocedure, feedback vragen over je selectieresultaat. Je doet dat per 
e-mail of per brief, binnen de 3 maanden na het selectieonderdeel. 

 
Wervings-
reserve 

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden 
gerangschikt in een wervingsreserve (= lijst van geslaagden) die 5  jaar geldig 
blijft. Bij gelijke punten wordt voorrang gegeven aan de geslaagde kandidaat 
die de meeste punten behaalde voor het mondeling selectiegedeelte. 

 
Indiensttreding 

 
Aanstellings-
voorwaarden 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je, om aangesteld te worden, op 
de datum van indiensttreding van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en 
politieke rechten genieten. 
Hiervoor wordt, bij indiensttreding, een uittreksel uit het strafregister gevraagd. 
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Meer info 

 
Hoe krijg je 
meer info? 

Persoonlijk: Provinciehuis 
 Departement Personeel - Dienst Werving en personeelsbeheer - 

team Ondersteunende diensten 
 Gouvernementstraat 1  
 9000 Gent 

 elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 

Telefonisch: 09 267 71 26 
 contactpersoon: Thaïs Thys 

E-mail: personeel.ondersteunendediensten@oost-vlaanderen.be 

Website: www.oost-vlaanderen.be 
Op deze website kan je onder de rubriek ‘Vacatures’ deze 
infobundel (incl. inschrijvingsformulier) downloaden. Je kan ook 
vragen de bundel per post of e-mail toe te zenden. 

 
Inschrijven 

 
Hoe schrijf je 
in? 

Inschrijven voor deze selectieprocedure kan enkel digitaal op de website van 
Jobpunt vlaanderen, (www.jobpunt.be), via volgende link: 
https://www.jobpunt.be/vacatures/informatieveiligheidsconsulent-44898 

De uiterste datum waarop je je kandidatuur kan indienen is woensdag 
31 januari 2018. 

Kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet 
aanvaard. 

De verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig indienen van de kandidatuur 
ligt bij de kandidaat. 

 


