
Agentschap Onroerend Erfgoed 
zoekt een administrateur-
generaal

Het Agentschap Onroerend Erfgoed staat 
in voor het onroerend erfgoedbeleid in 
Vlaanderen. Heb jij een passie voor onroerend 
erfgoed? Dan ben jij misschien wel de 
persoon die we zoeken!
 

Als administrateur-generaal heb jij de 
algemene leiding over het agentschap. 
Je draagt bij aan het versterken van de 
erfgoedsector en vergroot het draagvlak voor 
onroerend erfgoed. Je staat er echter niet 
alleen voor: samen met alle medewerkers 
behartig jij het beleid met betrekking tot 
onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Meer weten over deze vacature? Surf naar
vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen. 

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
divers Vlaanderen van morgen.

Gaan we er samen voor? 
Solliciteer dan tot en 
met 7 juni 2022 via 
werkenvoordilbeek.be 
of via de QR-code. 

Daarom kies je voor ons! 
een job ... met impact
een job ... met variatie
een job ... in balans 
een job ... met potentieel
een job ... met warmte

Werken voor Groep Dilbeek is elke dag het verschil maken 
voor de burger, je collega’s en jezelf. Kom jij werken bij 
Burger & Omgeving waar de teams Wonen & Ondernemen, 
Burgerzaken en Openbare Ruimte klanten proactief en met 
enthousiasme verder helpen? 

• Partner Financieel Beleid
• Deskundige Woonbeleid 
• Deskundige Omgeving 
• Jurist Omgeving 
• Projectleiders Openbare Ruimte 
• Administratief Medewerker Openbare 

Ruimte 
• Administratief Medewerker Burgerzaken, 

focus Vreemdelingen

Dit zijn de aantrekkelijkste werkgevers in België
Als het gaat om aantrekkelijkheid zijn werkgevers aan elkaar gewaagd, maar Belgische organisaties lijken toch een streepje 
voor te hebben. VRT staat dit jaar op één, gevolgd door Pfizer en Mediahuis.

We baseren ons voor de lijst van de meest aan-
trekkelijke werkgevers op het recente Employer 
Brand Research van Randstad, op basis van 
een (jaarlijkse) rondvraag bij 12.685 respon-
denten. Traditioneel vallen er in de top 20 heel 
wat verschuivingen waar te nemen. Zo zijn er 
slechts twee bedrijven uit de top tien van vorig 
jaar die er dit jaar opnieuw instaan: Mediahuis 
en DPG Media. In de lijst staan negen bedrijven 
die er vorig jaar niet in stonden.

VERTROUWEN
In vergelijking met vorig jaar valt opnieuw ook 
de Belgische verankering op. Bij de zeven aan-
trekkelijkste bedrijven noteren zes Belgische 
bedrijven. Aantrekkelijkheid hangt blijkbaar sa-
men met vertrouwen en inzake vertrouwen heb-
ben eigen bedrijven blijkbaar een voetje voor.
Toch ook dit: bedrijven die in een tijdspanne 
van vijf jaar drie keer de eerste plaats beha-

len, krijgen tijdelijk een plek in de Randstad 
Hall of Fame. In België gaat het om Janssen 
Pharmaceutica en DEME. Bedrijven in die Hall 
of Fame worden dan niet opgenomen in de 
nationale globale rangschikking. Wereldwijd 
zitten slechts 16 bedrijven in de Hall of Fame 
waaronder ook IKEA, Philips, Google, Microsoft 
en Audi.  (WiVi)

Top 20 *                 
1 VRT 50,8%
2 Pfizer 49,6%
3 Mediahuis 49,4%
4 DPG Media 47,7%
5 Colruyt Group 47,1%
6 Nationale Bank 45,5%
7 UCB 45,5%
8 Coca-Cola 45,4%
9 Multipharma 45,4%
10 TUI 44,8%
11 SGS 44,7%
12 Barry Callebaut 44,2%
13 Atlas Copco 43,8%
14 Nike 43,6%
15 Ikea 43,4%
16 Brussels Airport 43,4%
17 Deloitte 43,2%
18 Bayer 42,6%
19 GSK 42,2%
20 Jan De Nul 41,8%

Bron: Randstad, 2022 
*De score vertegenwoordigt het aandeel mensen die de organisatie 

kennen en aangeven dat ze ervoor willen werken.

De VRT staat dit jaar op één, in de lijst van de meest 
aantrekkelijke werkgevers in ons land. 
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Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
werken in human resources   



JOBAT PANELGESPREK: WERKEN BIJ DE OVERHEID (DEEL 4 - SLOT)

“Sterkere digitale skills geven je 
goesting om vooruit te komen”

Als IT’er kiezen voor de overheid is een goe-

de zet, want je vindt er de middelen en de in-

frastructuur waar je als technologielover blij 

van wordt. Maar ook zonder IT-achtergrond 

zijn jouw digitale skills én goesting om bij te 

leren méér dan welkom.

Corinne Scoyer (Politiezone Antwerpen): 

“De digitale transformatie maakte van Poli-

tiezone Antwerpen een aantrekkelijke werk-

gever die technologisch helemaal mee is met 

tele- en hybride werken. Als medewerker 

word je nauw betrokken bij de ontwikkeling 

en uitrol van nieuwe applicaties of proces-

sen. Daarom werken we ook met commu-

nities van medewerkers die de kans krijgen 

om prototypes uit te testen. De nieuwste 

realisatie bevindt zich binnen de directie 

HRM, waarbij een integraal en geïntegreerd 

HR-platform wordt geïmplementeerd.” 

Actieplan digitale skills
Katya Schollaert (Vlaamse overheid): 

“Hoe goed we met zijn allen digitaal samen-

werken, vormt de basis van onze dienstver-

lening. Met het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ 

ondersteunen we de digitale skills van onze 

28.000 medewerkers met een ontwikkelings-

aanbod op maat.” 

Veerle De Bosschere (Beleidsmedewerker 

HR, Stad Kortrijk): “Vroeger kon je terecht 

bij een collega als je met een IT-probleem 

zat, nu hebben de collega's onze e-infor-

mers, maar is er ook een kennisplatform 

beschikbaar, worden er digicafés georgani-

seerd. Digitale transformatie zit overal, is in 

elke functie zichtbaar aan het worden. Dit 

vraagt de nodige ondersteuning om je job 

goed te kunnen uitvoeren, hoe beter je in de 

digitale wereld je weg vindt, hoe vlotter je je 

job uitvoert. En het biedt mogelijks zelfs pri-

vé een aantal voordelen."

Een e-loket in je broekzak
Christel  Verschaeren (HR Manager, 

Digipolis Antwerpen): “Alle informatie en 

dienstverlening van stad Antwerpen bin-

nen handbereik? Binnenkort kan het via de 

app van ’t stad. Fantastisch dat wij daar als 

IT-partner van de stad samen onze schou-

ders onder kunnen zetten. Vooral omdat de 

stad mikt op alle Antwerpenaren – ook op 

wie digitaal niet zo vaardig is.”

Charlotte Velleman (HR Business Partner, 

Stad Mechelen): “Stad Mechelen zet ook 

in op de projecten van “Gemeente zonder 

Gemeentehuis”: zo kunnen we burgers zo-

veel mogelijk online bedienen en ze ver-

trouwder maken met digitale toepassingen. 

Onze collega’s gaan zelf door een digitaal 

bad via interne opleidingen over systemen 

en tools. Er is zelfs een office coach die ons 

daarin ondersteunt. Hij maakt ICTheetjes: 

leuke video’s met tips & tricks die je tijdens 

je ‘theepauze’ kan bekijken.”

Filip Claes (HR Directeur, De Lijn): “Onze 

reizigers verwachten gewoon van ons dat ze 

via een app realtime informatie krijgen over 

hun bus of tram. Maar ook als onze chauf-

feur plan je je dag online. Een technicus 

hangt niet meer onder de bus, maar plugt 

zijn laptop in op de elektrische motor. Voor 

elke groep werknemers evolueert dat heel 

snel. Daarom werken we intensief aan de 

digitale vaardigheden en competenties van 

elke beroepsgroep.”

Digitale nomade… 
in overheidsdienst
Evelien Longerstay (Federale overheid): 

“Op het hybride werken, zijn we ons hele-

maal aan het instellen. Er worden gemeen-

schappelijke materiaalaankopen gedaan, 

tools ingezet zoals MS Teams zodat ieder-

een altijd vlot met elkaar verbonden blijft. 

We zijn de coronacrisis goed doorgekomen. 

De federale overheidsdiensten zijn blijven 

draaien doordat er al in sterke mate digitaal 

werd gewerkt en afstandswerken al was in-

geburgerd.”

Vincent Van Malderen (Managing Direc-

tor, Poolstok): “We hadden pre-corona als 

sterk geïnvesteerd in de thuissituatie van 

onze medewerkers. Tijdens de crisis gin-

gen we nog een stap verder. Iedereen een 

thuiswerkpakket met extra scherm, key-

board, een goede bureaustoel, noisecancel-

ling koptelefoon en een thuiswerkpremie...  

hybride werken moet in optimale omstan-

digheden kunnen. De processen op de 

werkvloer tellen ook mee. Covid verplichtte 

ons om anders na te denken over werk en 

HR-organisatie. Je kan perfect voor langere 

tijd plaatsonafhankelijk werken, zelfs vanuit 

het buitenland!”

Aurelie Damster (HR communication 

specialist, Federale overheid): “Inder-

daad, een weekje telewerken in het buiten-

land, waarom niet? Pre-covid was dat niet 

aan de orde. Mét de digitalisering komen er 

ook nieuwe tools en middelen, dus er wordt 

veel mogelijk.” 

Gezocht: digitale 
bruggenbouwers
Klaartje Huyge (Departementshoofd HR, 

Stad Gent): “Tijdens de crisis nam het be-

lang van data en informatiedoorstroom 

gigantisch toe. We moeten snel alle data 

kunnen verwerken, interpreteren en ook 

communiceren. Daarom zijn we extra gaan 

inzetten op die competenties bij al onze 

medewerkers en op elk niveau. Ook sterke 

business IT liaisonprofielen zijn schaars op 

de arbeidsmarkt, dus moeten we meer en 

meer die competenties zelf ontwikkelen.”

Christel Verschaeren (HR Manager, 

Digipolis Antwerpen): “Onze deur staat 

wijd open voor wie een brug kan slaan tus-

sen business en IT. Zo’n profielen zijn vita-

le schakels tussen onze IT-collega’s en de 

eindgebruikers. Een interessante piste voor 

kandidaten zonder een technisch profiel.”

Iedereen mee in het 
digitale bad
Aurelie Damster (HR communication 

specialist, Federale overheid). “Digitale 

tools moeten vooral gebruiksvriendelijk 

zijn, ook voor onze eigen mensen. Ons ex-

pertisecentrum voor inclusief design van 

applicaties en tools heeft zelfs een award 

gewonnen. En via het digital skill fund on-

dersteunen we projecten die de digitale 

vaardigheden, van vooral maatschappelijk 

kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen, 

versterken zodat ze vlot hun weg vinden in 

onze digitale maatschappij.”

Klaartje Huyge (Departementshoofd HR, 

Stad Gent): “Wij versterken onze medewer-

kers digitaal omdat ze hier ook in hun privé-

leven sterker van worden. Dat kan een groot 

verschil maken voor collega’s uit kwetsbare 

groepen. Zo worden ze getriggerd om ver-

der te klimmen op de digitale ladder. Zoals 

het in ons DNA van de Gentster staat: ‘Is dat 

altijd gemakkelijk? Neen. Is het de moeite 

waard? Altijd.’ Want we geven onze mensen 

goesting om vooruit te gaan.”

                                         Wieland DE HOON

Al kun je in een immens brede waaier beroepen ‘ambtenaar’ worden, toch bestaan er 
nog best wat vooroordelen over werken voor de overheid. Acht verschillende over-
heden en een HR- expertisecentrum voor de publieke sector lichten zichzelf kritisch 
door als werkgever. Vandaag in het vierde en laatste deel: hoe hard gaat de digitale 
transformatie bij de overheid en welke tools krijg je daarbij in handen?

Filip  Claes - De Lijn Aurelie Damster - Federale overheid

Katya Schollaert - Vlaamse overheid Veerle De Bosschere - Stad  Kortrijk 



KARUS vzw is de fusie van PZ Sint-Camillus (St. Denijs-Westrem) 
en PC Caritas (Melle) waar zich dagelijks 850 medewerkers 
inzett en voor het verstrekken van warme en toonaangevende 
geestelijke gezondheidszorg.

KARUS is op zoek naar een gedreven 

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het integrale management van de 
organisati e. Je coördineert en leidt KARUS op een professionele manier via realisati e van 
de organisati edoelstellingen, het aanbieden van effi  ciënte en kwaliteitsvolle dienstverlening 
alsook het bewerkstelligen van medewerkerstevredenheid.
Je behaalde een masterdiploma (of gelijkwaardig) en hebt grondige kennis van en ervaring 
in de zorgsector.
We bieden een job waarin je echt het verschil kan maken, een competi ti ef verloningspakket 
met extralegale voordelen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. 

• Voor meer informati e over de organisati e en de job verwijzen we je graag door naar 
www.karus.be en onze sociale media of contacteer voorzitt er Hans Van Rijckeghem: 
voorzitt er.rvb@karus.be

• Sollicitati e: stuur je uitgebreide moti vati ebrief en cv per e-mail naar voorzitt er Hans Van 
Rijckeghem via voorzitt er.rvb@karus.be tegen 13 juni 2022. (Discreti e gegarandeerd)

www.karus.be
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Financieel Manager
Coachende teamverantwoordelijke die vanuit financieel  
oogpunt een klantgerichte en kwaliteitsvolle omgeving 
creëert en coördineert

Bedrijfsinfo: Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is de missie  
van CAW om het welzijn van iedere persoon te versterken, met 
bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. 
CAW vertrekt hierbij vanuit de krachten van de cliënten en 
zet sterk in op samenwerking met zowel collega’s als andere  
organisaties. CAW is momenteel op zoek naar een competente 
(m/v/x): 

Functie: • Vanuit een brede invalshoek denk je na over  
financiële processen en procedures. De meerjarenplannen ver-
taal je naar een pragmatische en kwaliteitsvolle dagelijkse wer- 
king, en een gezond financieel beheer • Je houdt een scherp oog 
op de complexe geldstromen, risicospreiding, kostenverreke- 
ning en prestaties • Je houdt ervan om inzichtelijke en degelijke  
analyses en rapporteringen op te maken. Je responsabiliseert 
de organisatie qua werkingsmiddelen. Je denkt mee rond in-
vesteringsplannen en veranderende behoeftes en noden • Je 
bent het aanspreekpunt voor je competente medewerkers die 
verspreid werken over de provincie. Je weet nog méér uit de 
talenten van je team te halen. 
Profiel: • Je denkvermogen situeert zich op masterniveau, 
vanuit een diploma in een economische of financiële richting. 
Je ervaring toont je sterkte in financiële analyses aan, maar 
ook je leidinggevende capaciteiten. Ervaring met vzw-werking, 

overheidsopdrachten en/of de welzijnssector is zeker een troef 
• Je kan vanuit een scherpe analyse aansturen op de juiste  
resultaten en procesverbeteringen. Naast visievorming weet 
je een goede balans te vinden tussen denken en doen. Je 
handelt vanuit een helikoptervisie, maar zit ook zelf aan 
het stuur • Met een motiverende leiderschapsstijl til je je 
team naar een hoger niveau. Je inspireert je medewerkers, 
stimuleert verandering en bevordert samenwerking. Je staat 
voor aanwezigheid, bereikbaarheid, overleg en coördinatie  
• Je bent kritisch, proactief en vertrouwd met projectwerk. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op 
+32 9 242 53 28.

  Ben je op zoek naar een voltijdse leidinggevende functie van 
onbepaalde duur in een dynamische zorgorganisatie die beschut 
wonen en activering biedt aan mensen met een psychische 
kwetsbaarheid?

  Ben jij een gedreven, creatief en inspirerend leider die verder 
bouwt aan een performante organisatie om nabije en toegankelijke 
kwaliteitszorg te bieden?

	 	Zie	jij	efficiënte	bedrijfsvoering	als	voorwaarde	scheppend	voor	hoge	
kwaliteit van zorg? 

  Hou je van een gevarieerde en boeiende job en wil je mee de toon 
aangeven voor beschut wonen en activering?

  Is samenwerken, netwerken en partnerschap voor jou een 
sleutelwoord?

  Vormt een snel evoluerend zorglandschap voor jou een uitdaging tot 
zorgontwikkeling en zorgvernieuwing?

Dan richt je je kandidatuur met 
motivatie en CV aan Bart Maes, 
Voorzitter Vistha en je stuurt ze 
vóór 19 juni 2022 via mail naar 
niek.geuens@vistha.be

Bijkomende informatie: www.vistha.be
 Niek Geuens, Directeur Vistha, (011 702 770 of 0498 760 662)
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

Ben jij de 

DIRECTEUR 
die we zoeken ?

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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