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1. Inhoud 

1.1 Wat? 

Aanmaken/aanpassen van nieuwe/bestaande arbeidsplaatsen, en de regels daaromtrent. 

1.2 Waarom? 

Correct ingevoerde arbeidsplaatsen leiden tot een correcte rapportering over 

personeelsplanning. 

2. Periodiciteit 

Arbeidsplaatsen aanmaken/aanpassen kan regelmatig voorkomen, tot meerdere keren per 

week, maar is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie bij de entiteit in kwestie. 

3. Interne verantwoordelijke 

3.1 Uitvoerder 

Werknemers met de rol HRBP of HR-Specialist. 

3.2 Backup 

Intern te bepalen. 

4. Contactpersonen (HRTD) 

Projectleidster Arbeidsplaatsbeheer; momenteel inge.cammaerts@vlaanderen.be. 

Proceseigenaar Arbeidsplaatsbeheer; momenteel robin.deceukelaire@vlaanderen.be. 

5. Documenten/links 

Over APB: https://overheid.vlaanderen.be/vlimpersmodule-arbeidsplaatsbeheer. 

6. Bijzondere aandachtspunten 

Speciale gevallen en bijzondere spelregels werden ondergebracht in hoofdstuk 10. 

Veel gestelde vragen vanuit de praktijk vind je in hoofdstuk 11. 

7. Risico’s 

Het verkeerd aanpassen/aanmaken van arbeidsplaatsen kan leiden tot, onder andere, 

personeelsleden die op een foute arbeidsplaats zitten; incorrecte rapportering naar het 

management toe; en verkeerde informatie over het personeelsplan. 

mailto:inge.cammaerts@vlaanderen.be
mailto:robin.deceukelaire@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/vlimpersmodule-arbeidsplaatsbeheer
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8. Te nemen stappen 

8.1 Navigeren naar de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) 

Om te navigeren naar de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) neem je de volgende 

stappen: 

1. Open een browser, bijvoorbeeld Google Chrome of Microsoft Edge 

2. Ga naar https://overheid.vlaanderen.be/personeel/vlimpers 

3. Klik op de blauwe knop rechts “Vlimpers openen” 

4. Log in via je eID of ItsMe, of een ander sterk authenticatiemiddel 

5. Je bent nu aanbeland op een pagina met tegels en bovenaan een persoonlijke 

verwelkoming, bv. “Welkom Sarah Test”. Klik op de tegel “Mijn gegevens” 

6. Er verschijnt een lijstje hyperlinks in die tegel. Klik op “Overzicht Selfservice” 

7. Je bent nu opnieuw aanbeland op een pagina met tegels. Selecteer bovenaan het 

juiste ‘blad’, nl. “Personeelsbeheer”: 

 

8. In dit blad, klik op de tegel “Arbeidsplaatsbeheer”: 

 

9. Klik vervolgens op de tegel “Arbeidsplaats beheren”  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/vlimpers
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10. Je bent nu aanbeland op het startscherm van de selfservice Arbeidsplaatsbeheer:

  

Vanuit dit scherm kan je arbeidsplaatsen opzoeken (zie sectie 8.2), aanmaken (zie 

sectie 8.3) en aanpassen (zie sectie 8.4, sectie 8.5 en sectie 8.6), zoals verder 

beschreven in dit hoofdstuk.  
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8.2 Een bestaande arbeidsplaats opzoeken 

Onderneem de volgende stappen om (een) bestaande arbeidsplaats(en) op te zoeken (hoe 

je een bestaande arbeidsplaats aanpast, leer je onder andere in sectie 8.4): 

1. Ga naar het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 

8.1 stap 10). 

2. Helemaal links zie je enkele velden opgelijst. Maak een keuze: 

a. Vul een 8-cijferig arbeidsplaatsnummer in in het veld “Arbeidsplaatsnummer” 

en klik op “zoeken”. 

b. Vul een omschrijving in in het veld “Omschrijving” en klik op “zoeken”. De 

omschrijving is meestal de functiebeschrijving (wanneer niet? Dit veld wordt 

automatisch ingevuld als je een arbeidsplaats aanmaakt, maar je kan het 

overschrijven, zie sectie 8.3). Als je echter wil zoeken op ‘functiebeschrijving’, 

zie optie e hieronder. 

c. Kies een “Status Arbeidsplaats” (goedgekeurd, selectieprocedure,…) in de 

keuzelijst in het gelijknamige veld en klik op “zoeken” 

d. Klik op het vergrootglas in het veld “Business unit” en kies de gewenste 

business unit (=agentschap of departement) in de getoonde lijst. Vul daarna 

in het veld “Afdeling” het gewenste entiteitsnummer in. Klik tot slot op 

“zoeken”. Je krijgt dan een lijst te zien van alle arbeidsplaatsen die gekoppeld 

zijn aan die specifieke entiteit 

i. LET OP: met entiteit bedoelen we in deze handleiding elk ‘blokje’ in 

een organogram, dus alles van agentschap of departement tot sub-

sub-team. 

ii. LET OP: waar vind je entiteitsnummers? Onder andere in het rapport 

“Dienstcodes/Organogram”, te vinden in Cognos: 

Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 7.Security > Security 

– Entiteits- en Supervisorgegevens. 

e. Klik op het vergrootglas in het veld “Business unit” en kies de gewenste 

business unit (=agentschap of departement) in de getoonde lijst. Vul daarna 

in het veld “Functiecode” de gewenste functiecode in. Klik tot slot op 

“zoeken”. Je krijgt dan een lijst te zien van alle arbeidsplaatsen die gekoppeld 

zijn aan die specifieke functiebeschrijving. 

i. LET OP: elke functiebeschrijving heeft in Vlimpers een overeenkomstige 

functiecode. Hoe zie je welke beschrijving aan welke code gekoppeld 

is? In het rapport “Functiecodes”, te vinden in Cognos: 

Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 1.Basis 
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8.3 Een nieuwe arbeidsplaats aanmaken 

Niet elke functie wordt geregistreerd in arbeidsplaatsbeheer. Neem zeker een kijkje bij sectie 

10.2 voor functies die geen arbeidsplaats krijgen. Voor zij die wél een arbeidsplaats krijgen, 

doe de volgende stappen: 

1. Ga naar het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 

8.1 stap 10) 

2. Klik op de knop met het plusteken (+) “Toev.”. Je landt vervolgens op het volgende 

scherm: 

 

3. Klik in het veld “Ingangsdatum” op het kalendericoontje en selecteer de gewenste 

ingangsdatum 

4. In het veld “Reden” staat standaard “NEW” ingevuld. Laat dit staan (het gaat hier 

immers om een nieuwe arbeidsplaats) tenzij je de arbeidsplaats aanmaakt in de 

context van een bevordering (zie sectie 10.13). Klik in dat geval op het 

vergrootglasicoontje en selecteer “BEV”. (De andere opties komen in volgende 

secties aan bod) 

5. Klik op de blauwe knop rechtsboven “doorgaan” 

6. Je bent nu geland in stap 1. Indien dit niet het geval is, contacteer het DCPA via het 

Vlimpers Contactformulier. 

 

7. Klik op het veld “Indienstatus” (waar standaard “goedgekeurd” staat) en kies de 

gewenste status: 

a. “Goedgekeurd”: deze arbeidsplaats heeft bestaansrecht in het 

personeelsplan 

b. “Selectieprocedure”: voor deze arbeidsplaats begint/loopt er een 

selectieprocedure 
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c. “Terugkeermogelijkheid”: naar deze arbeidsplaats kan een werknemer die 

tijdelijk ergens anders werkt terugkeren. 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.16 na, alsook vraag Q10 in hoofdstuk 11, om 

meer te weten te komen over ‘terugkeermogelijkheid’ 

d. “Terugvalpositie”: deze arbeidsplaats is de terugvalpositie van iemand met 

een mandaat. 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.14 na, alsook vragen Q11, Q12 en Q13 in 

hoofdstuk 11, om meer te weten te komen over mandaten 

8. Laat de waarde “Actief” in het veld “Status” staan. (Het zou vreemd zijn om een 

nieuwe arbeidsplaats aan te maken die “Inactief” is) 

9. Klik op het vergrootglas in het veld “Business unit” en kies de gewenste business unit 

(=agentschap of departement) in de getoonde lijst 

a. LET OP: je kan de lettercode van de business unit ook gewoon rechtstreeks in 

dit veld ingeven, maar let dan op voor typfouten. Correct is bijvoorbeeld 

“KBAGO”, en niet “AGO” of “Agentschap Overheidspersoneel” (dit laatste is 

geen lettercode). Vandaar de tip voor de beginners: gebruik eerst het 

vergrootglas om de juiste business unit te selecteren in de lijst, en pas later een 

rechtstreekse invoer in dit veld wanneer je al wat meer ervaring met de 

module hebt. 

10. Klik op het vergrootglas in het veld “Functiecode”. Klik vervolgens op het woord 

“zoekcriteria” om de opzoekvelden “Functiecode” en “Omschrijving” zichtbaar te 

maken. 

 
Geef in deze velden een zoekopdracht in (bijvoorbeeld: “500” en “AgO” 

respectievelijk, om alle functiecodes te zien die beginnen met “500” en waarvan de 

omschrijving begint met “AgO”). Klik op de blauwe knop “zoeken”. Kies de gewenste 

functiecode uit de getoonde lijst. 

a. LET OP: van zodra je de gewenste functiecode gekozen hebt, worden de 

velden “Arb.Pl.”, “Korte naam” en “Omschrijving” automatisch ingevuld. We 

raden aan om deze velden niet te overschrijven. 

11. Klik op het veld “Ambtenaar/Contract” en kies de gewenste optie: 

a. “Ambtenaar”: deze arbeidsplaats is bedoeld voor een statutaire werknemer 

b. “Contractueel”: deze arbeidsplaats is bedoeld voor een contractuele 

werknemer 
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12. Klik op het veld “Vaste ploeg” (waar standaard “geen voorkeur” staat) en kies de 

gewenste optie: 

a. “Standaardwerktijden” 

b. “Ploegenarbeid” 

13. Klik op het veld “Voltijd/deeltijd” (waar standaard “voltijd” staat) en kies de gewenste 

optie: 

a. “Voltijd” 

b. “Deeltijd” 

i. LET OP: deeltijdse arbeidsplaatsen gelden enkel voor contractuelen, 

want statutairen zijn per definitie voltijds 

14. Geef in het veld “Afdeling” het gewenste entiteitsnummer in. Zoals in 8.2.2.d.i en 

8.2.2.d.ii reeds gezegd, bedoelen we met ‘entiteit’ alles van Agentschap tot sub-sub-

team, en kan je de entiteitsnummers terugvinden in het rapport 

“Dienstcodes/Organogram”. 

a. LET OP: van zodra je het gewenste entiteitsnummer gekozen hebt (en op 

ENTER of TAB geklikt hebt), worden de velden “Locatiecode” en “Bedrijf” 

automatisch ingevuld. We raden aan om deze velden niet te overschrijven 

15. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

16. Je bent nu geland in stap 2. Indien dit niet het geval is, contacteer het DCPA via het 

Vlimpers Contactformulier. 

 

17. Klik op het veld “Beslissing” en kies de gewenste optie: 

a. “Beslissing Leidend Ambtenaar”: het is de LA die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten aanmaken 

b. “Beslissing Vlaamse Regering”: het is de VR die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten aanmaken 

18. Klik in het veld “Datum beslissing” op het kalendericoontje en selecteer de datum 

waarop de LA of de VR beslist heeft om deze arbeidsplaats te laten aanmaken 

19. Laat het veld “Casenummer” leeg, tenzij je het aanmaken van deze arbeidsplaats wil 

linken aan een vraag via het Vlimpers Contactformulier. Elke vraag heeft namelijk een 
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uniek 6-cijferig nummer, en het is dit nummer dat je in dit veld kan meegeven. Het 

veld wordt vooral intern (AgO) gebruikt. 

20. Vul (vrijblijvend) in het veld “lange omschrijving” extra informatie in die je bij deze 

arbeidsplaats wil meegeven, bijvoorbeeld “Sociale Maribel”, “R&S pas op te starten in 

het najaar”, “Arbeidsplaats bedoeld voor seizoensarbeid”, etc. Nogmaals: je mag dit 

veld ook leeg laten! 

21. Klik op het veld “Niveau” en kies het gewenste niveau uit de getoonde keuzelijst 

22. Klik op het vergrootglas in het veld “Rang” en kies de gewenste rang uit de getoonde 

keuzelijst 

23. Klik op het vergrootglas in het veld “Graad”. Klik vervolgens op het woord 

“zoekcriteria” om de opzoekvelden “Graad” en “Omschrijving” zichtbaar te maken. 

Geef in deze velden een zoekopdracht in (bijvoorbeeld: “B1” om alle graden te zien 

die beginnen met “B1”). Klik op de blauwe knop “zoeken”. Kies de gewenste graad 

uit de getoonde lijst. 

a. LET OP: je kan de graadcode (bv. “B11A00”) natuurlijk ook gewoon 

rechtstreeks in dit veld ingeven, maar let dan op voor typfouten 

24. Klik op het vergrootglas in het veld “Salarisschaal”. Klik vervolgens op het woord 

“zoekcriteria” om het opzoekveld “Salarisschaal” zichtbaar te maken. Geef in dit veld 

een zoekopdracht in (bijvoorbeeld: “B1” om alle salarisschalen te zien die beginnen 

met “B1”). Klik op de blauwe knop “zoeken”. Kies de gewenste salarisschaal uit de 

getoonde lijst. 

a. LET OP: je kan de salarisschaal (bv. “B111”) natuurlijk ook gewoon rechtstreeks 

in dit veld ingeven, maar let dan op voor typfouten 

25. Vul in het veld “VTE” het cijfer “1” in als het gaat om een voltijdse arbeidsplaats. Vul 

een getal kleiner dan 1 in als het gaat om een deeltijdse arbeidsplaats, bv. “0,85”. 

26. Klik het veld “Externe financiering” aan om de ‘slider’ van “nee” naar “ja” te 

verschuiven, als de arbeidsplaats extern gefinancierd wordt. 

a. LET OP: Dit geldt enkel voor contractuelen, want een statutair kan nooit extern 

gefinancierd zijn. Deze werknemers worden meegeteld als kop. Dit is niet per 

definitie tijdelijk, en kan dus best permanent zijn, bijvoorbeeld bij Sociale 

Maribel. 

27. Klik het veld “Continufunctie” aan om de ‘slider’ van “nee” naar “ja” te verschuiven, 

als de arbeidsplaats bedoeld is voor functies die continu bezet moeten worden (denk 

aan loodsen) 

28. Klik het veld “Mandaat” aan om de ‘slider’ van “nee” naar “ja” te verschuiven, als de 

arbeidsplaats bedoeld is voor een mandaatfunctie. 

a. LET OP: lees zeker sectie 10.14 na, alsook vragen Q11, Q12 en Q13 in hoofdstuk 

11, om meer te weten te komen over mandaten 

29. Klik op het veld “PEP” (staat voor “Personeelsplan”) en kies de gewenste optie: 

a. “As is Permanent”: deze arbeidsplaats behoort tot het huidige personeelsplan 

maar maakt geen deel uit van een project 
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i. LET OP: lees zeker sectie 10.2 na voor functies die geen arbeidsplaats 

krijgen 

b. “To be Permanent”: deze arbeidsplaats behoort tot het toekomstige 

personeelsplan maar maakt geen deel uit van een project 

c. “As is Project VR”: deze arbeidsplaats behoort tot een project dat 

goedgekeurd is door de Vlaamse Regering in het huidige personeelsplan 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.12 na om meer te weten te komen over 

projecten 

d. “As is Project Niet-VR”: deze arbeidsplaats behoort tot een project dat deel 

uitmaakt van een juridische overeenkomst met een andere partij dan de 

Vlaamse Regering, en dat in het huidige personeelsplan thuishoort 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.12 na om meer te weten te komen over 

projecten 

e. “To be Project VR”: deze arbeidsplaats behoort tot een project dat 

goedgekeurd is door de Vlaamse Regering in het toekomstige personeelsplan 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.12 na om meer te weten te komen over 

projecten 

f. “To be Project Niet-VR”: deze arbeidsplaats behoort tot een project dat deel 

uitmaakt van een juridische overeenkomst met een andere partij dan de 

Vlaamse Regering, en dat in het toekomstige personeelsplan thuishoort 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.12 na om meer te weten te komen over 

projecten 

g. “Vervanging”: de werknemer op deze arbeidsplaats vervangt een andere 

werknemer 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.3 na om meer te weten te komen over 

vervangingen 

h. “Uitdovend”: deze arbeidsplaats verdwijnt wanneer diegene die er aan 

gekoppeld is uitstroomt 

i. “Functie buiten PEP”: deze arbeidsplaats valt buiten het personeelsplan 

i. LET OP: lees zeker sectie 10.1 na om meer te weten te komen over 

functies die buiten het PEP vallen 

30. Klik het veld “Voorbehouden betrekking” aan om de ‘slider’ van “nee” naar “ja” te 

verschuiven, als de arbeidsplaats bedoeld is voor werknemers met een zware 

mentale of fysieke beperking 

31. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg” 
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32. Je bent nu geland in stap 3. Indien dit niet het geval is, contacteer het DCPA via het 

Vlimpers Contactformulier. 

 

33. Controleer of de slider “bijwerken plaatshouders” op “nee” staat. Indien niet, klik op 

de slider om hem op “nee” te zetten. (We leggen in volgende secties uit wat dit doet) 

34. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

35. Je bent nu geland in stap 4. Indien dit niet het geval is, contacteer het DCPA via het 

Vlimpers Contactformulier. 

 

36. Kijk de gegevens na onder “Sleutelinformatie”. Klopt alles? Klik dan rechtsboven op 

de knop “Indienen” 

37. De arbeidsplaats is aangemaakt! Je bent nu beland op het eindscherm: 

 
In de groene balk zie je het arbeidsplaatsnummer dat Vlimpers heeft gekozen voor je 

zonet aangemaakte arbeidsplaats (in het voorbeeld uit de screenshot is dit nummer 

10018764 geworden). Dit nummer is uniek en kan je niet aanpassen. Onderaan zie je 

tot slot drie knoppen: 

a. “Ga naar details arbeidsplaats”: deze knop voert je naar het overzicht van de 

arbeidsplaats, waar je de arbeidsplaats kan aanpassen, klonen, of bekijken 

b. “Ga naar Arbeidsplaats beheren/aanmaken”: deze knop voert je terug naar 

het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 8.1 

stap 10) 

c. “Ga naar Arbeidsplaatsbeheer”: deze knop voert je terug naar de tegel 

“Arbeidsplaats beheren” (zie sectie 8.1 stap 9)  
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8.4 Een bestaande arbeidsplaats aanpassen: updaten 

Je kan drie dingen doen met een bestaande arbeidsplaats: updaten, corrigeren (zie sectie 

8.5) of klonen (zie sectie 8.6). Bij het updaten registreer je een evolutie, bijvoorbeeld wanneer 

de arbeidsplaats tot op heden bij “Team Strategie” hoorde, maar vanaf morgen naar “Team 

Beleid” wordt overgezet; of wanneer de arbeidsplaats niet langer “PEP TO BE” is, maar “PEP 

AS IS” wordt. Bij het corrigeren voer je een correctie uit, bijvoorbeeld wanneer je gemerkt 

hebt dat de arbeidsplaats verkeerdelijk werd gekoppeld aan functiecode “500123” i.p.v. 

“500456”; of dat de arbeidsplaats verkeerdelijk bij entiteitsnummer “67” werd geplaatst i.p.v. 

bij “76”. Ga naar sectie 8.5 om de arbeidsplaats te corrigeren; blijf in deze sectie om de 

arbeidsplaats te updaten en onderneem de volgende stappen: 

1. Ga naar het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 

8.1 stap 10) 

2. Vul in het veld “Arbeidsplaatsnummer” (linksboven) het arbeidsplaatsnummer in van 

de arbeidsplaats die je wil updaten. 

a. LET OP: hoe weet je welk nummer dit is? Een gouden raad is om steeds te 

vertrekken vanuit het rapport “Arbeidsplaatsgegevens en functiegegevens”, 

te vinden in Cognos: Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 

9.Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaatsbeheer. Dit rapport geeft je een 

overzicht van alle arbeidsplaatsen (incl. de overeenkomstige 

arbeidsplaatsnummers) in jouw agentschap/departement. Het is op basis van 

dit overzicht dat je kan nagaan welke arbeidsplaatsen aangepast 

(geüpdatet) moeten worden, en welke niet. 

3. Klik op “zoeken” 

4. Je ziet nu de ‘lijst’ met resultaten die voldoen aan je zoekopdracht. Echter, aangezien 

een arbeidsplaatsnummer uniek is, zal er in deze ‘lijst’ maar één resultaat te vinden 

zijn: 

 

Klik op dit enige resultaat in de getoonde ‘lijst’ (m.a.w. klik ergens in het gebied dat in 

deze screenshot groen gearceerd is). 

5. Je bent nu beland op het scherm genaamd “Details Arbeidsplaats”. Hier zie je in 

chronologische volgorde de evolutie (de geschiedenis van updates) die deze 
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arbeidsplaats reeds meegemaakt heeft. Het voorbeeld in de volgende screenshot 

kende reeds 4 evoluties, weergegeven in 4 rijen: 

 
De oudste rij (steeds onderaan) heeft als ingangsdatum 1/8/2021, en werd gecreëerd 

toen de arbeidsplaats werd aangemaakt (dit wil niet zeggen dat de arbeidsplaats 

werd aangemaakt op 1/8/2021, maar wel dat toen de arbeidsplaats werd 

aangemaakt ‘1/8/2021’ werd ingevuld als ingangsdatum!). Vervolgens werd de 

arbeidsplaats overgeplaatst van het “Juridisch Kenniscentrum” naar het 

“Selectiecentrum” met ingang vanaf 3/8/2021. Daarna kreeg de arbeidsplaats een 

andere functiecode met ingang vanaf 5/8/2021 (van “AgO Functioneel analist” naar 

“AgO Projectleider IT”). Tot slot werd er met ingang vanaf 7/8/2021 een 

‘functieherwaardering’ geregistreerd. Bij het updaten van een arbeidsplaats voegen 

we per definitie een rij toe; klik dus op de knop met het plusteken (+) bovenaan links. 

6. Er wordt een scherm “Aanvraagdetails” geopend. Klik in het veld “Ingangsdatum” op 

het kalendericoontje en selecteer de gewenste ingangsdatum (m.a.w. de datum 

vanaf wanneer de aanpassing (update) mag gelden). 

a. LET OP: de ingangsdatum hoeft niet noodzakelijk recenter te zijn dan de 

recentste huidige rij! In het voorbeeld van de screenshot uit de vorige stap zou 

je dus perfect ingangsdatum 4/8/2021 kunnen kiezen. Het systeem zal je 

update automatisch op de juiste plek tussen de reeds bestaande rijen 

invoegen. 

7. Klik in het veld “Reden” op het vergrootglasicoontje en selecteer de juiste reden. Je 

stelt jezelf hier eigenlijk de vraag “wat ga ik zo dadelijk aanpassen aan deze 

arbeidsplaats?”. Kies uit: 

a. Kies “JRC” als je een (of meer) van volgende velden wil updaten: “PEP”, 

“Niveau”, “Rang”, “Graad” of “Salarisschaal” 

b. Kies “INA” als je de arbeidsplaats wil inactiveren (status aanpassen van 

“actief” naar “inactief”) 

c. Kies “STA” als je het veld “Status Arbeidsplaats” wil aanpassen (bv. van 

“goedgekeurd” naar “selectieprocedure”) 

d. Kies “XFR” als je de arbeidsplaats wil verplaatsen naar een andere entiteit (via 

het veld “Afdeling”). Nogmaals: met entiteit bedoelen we in deze handleiding 

elk ‘blokje’ in een organogram, dus alles van agentschap of departement tot 

sub-sub-team. 

e. Kies “UPD” als je een ander veld dan hierboven vermeld is wil aanpassen (bv. 

“Functiecode”) 
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8. Klik op “doorgaan”. 

9. Je bent nu beland op een bekend scherm, “stap 1 van 4”, dat we reeds leerden 

kennen bij het aanmaken van een arbeidsplaats (zie sectie 8.3). Kijk alle gegevens in 

dit scherm na, en pas aan (lees: update) waar nodig. 

10. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

11. Je bent nu opnieuw beland op een bekend scherm, “stap 2 van 4”. Klik op het veld 

“Beslissing” en kies de gewenste optie: 

a. “Beslissing Leidend Ambtenaar”: het is de LA die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten updaten 

b. “Beslissing Vlaamse Regering”: het is de VR die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten updaten 

12. Klik in het veld “Datum beslissing” op het kalendericoontje en selecteer de datum 

waarop de LA of de VR beslist heeft om deze arbeidsplaats te laten updaten 

13. Laat het veld “Casenummer” leeg, tenzij je het updaten van deze arbeidsplaats wil 

linken aan een vraag via het Vlimpers Contactformulier. Elke vraag heeft namelijk een 

uniek 6-cijferig nummer, en het is dit nummer dat je in dit veld kan meegeven. Het 

veld wordt vooral intern (AgO) gebruikt. 

14. Kijk alle overige gegevens in dit scherm na, en pas aan (lees: update) waar nodig. 

15. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

16. Je bent nu beland in “stap 3 van 4”. Als er aan deze arbeidsplaats (nog) geen 

personeelslid gekoppeld is, klik dan op de slider “bijwerken plaatshouders” tot deze 

op “nee” staat, en ga daarna naar stap 17. Als er aan deze arbeidsplaats wél een 

personeelslid gekoppeld is, maak dan de keuze of je de aanpassingen (updates) 

automatisch wil laten doorstromen naar het dossier (technisch: de functiegegevens) 

van het personeelslid dat aan deze arbeidsplaats gekoppeld is: 

a. Ja, de aanpassingen moeten doorstromen naar het dossier van diegene die 

op deze arbeidsplaats zit. Klik op de slider “bijwerken plaatshouders” tot deze 

op “ja” staat. Voorbeeld: Sarah verhuist van entiteit “902” naar entiteit “852” 

en neemt haar arbeidsplaats mee. 

i. LET OP: niet alle velden stromen automatisch door! De volgende tabel 

laat zien welke (relevante) velden wel doorstromen naar de 

functiegegevens, en welke niet: 
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b. Nee, de aanpassingen mogen niet doorstromen en dienen enkel te gebeuren 

op de arbeidsplaats zelf. Klik op de slider “bijwerken plaatshouders” tot deze 

op “nee” staat. Voorbeeld: Fatma verlaat binnen enkele maanden het 

agentschap, maar je wil nu reeds haar arbeidsplaats aanpassen in functie van 

haar ‘opvolger’, die een andere functiebeschrijving zal krijgen 

17. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

18. Je bent nu beland in “stap 4 van 4”. Kijk de gegevens na onder “Overzicht 

wijzigingen”. Klopt alles? Klik dan rechtsboven op de knop “Indienen”. 

a. LET OP: als de ingangsdatum van je aanpassing chronologisch tussen de 

oudste reeds bestaande rij en de recentste reeds bestaande rij valt (je hebt 

een rij ‘ingevoegd’ en niet vooraan ‘toegevoegd’), dan zal je een 

waarschuwing krijgen: “Arbeidsplaatsrecord is niet actueel. Gegevens van 

plaatshouders worden niet bijgewerkt. De zittenden in deze arbeidsplaats 

worden niet bijgewerkt omdat het bijgewerkte arbeidsplaatsrecord niet 

actueel is”. Dit is geen foutmelding, en mag je dus rustig negeren. Klik op 

“OK”. 

b. LET OP: als je “bijwerken plaatshouders” op “JA” gezet hebt, en je hebt velden 

aangepast die automatisch doorstromen (zie tabel in stap 16), dan zal de 

volgende waarschuwing verschijnen: “Arbeidsplaatsgegevens zijn bijgewerkt 

voor arbeidsplaats XXXXXXXX met ingangsdatum XXXX-XX-XX. Als u iets wijzigt 

in arbeidsplaatsgegevens, wordt de beloningsfrequentie van de functiecode 

opnieuw ingesteld voor alle zittenden. Wilt u doorgaan met de wijzigingen?”. 

Ook dit is niet meer dan een waarschuwing. Negeer dus en klik op “JA”. 

19. De arbeidsplaats is aangepast (geüpdatet)! Je bent nu beland op het eindscherm 

dat we reeds bespraken in de laatste stap van sectie 8.3. 

a. LET OP: de aanpassing die je zonet gedaan hebt zal niet automatisch 

uitgevoerd worden in recentere rijen! Bekijk terug het voorbeeld in de 

screenshot in stap 5. Als we een aanpassing zouden uitgevoerd hebben met 

ingangsdatum 12/8/2021, dan is er geen ‘probleem’, want er was geen reeds 

bestaande rij met een recentere ingangsdatum. Maar als we daarentegen 

een aanpassing zouden uitgevoerd hebben met ingangsdatum 4/8/2021, 

bijvoorbeeld de functiecode aangepast naar “AgO Accountant”, dan zou er 

op de recentere rijen (5/8/2021 en 7/8/2021) nog steeds “AgO Projectleider IT” 

gestaan hebben, en dus niet “AgO Accountant”! Als je dus wil dat je 

aanpassing ook in recentere rijen uitgevoerd wordt, dan zal je deze rijen 

manueel moeten aanpassen. Deze melding geldt echter niet voor de 

functiegegevens van de werknemer die aan deze arbeidsplaats gekoppeld is! 

Als je een veld aangepast hebt dat automatisch doorstroomt naar de 

functiegegevens wanneer “bijwerken plaatshouders” op “JA” staat (zie de 

tabel in stap 16), dan zal deze aanpassing in de functiegegevens wél 

automatisch uitgevoerd worden op recentere rijen. Stel dat aan de 

arbeidsplaats uit ons voorbeeld werkneemster Sarah Testmans gekoppeld is, 

en stel dat zij in haar functiegegevens nog twee rijen heeft met ingangsdata 

ná pakweg 11/8/2021, dan zal ook op deze twee rijen de nieuwe functiecode 

“AgO Accountant” te zien zijn. 
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8.5 Een bestaande arbeidsplaats aanpassen: corrigeren 

Je kan drie dingen doen met een bestaande arbeidsplaats: updaten (zie vorige sectie 8.4), 

corrigeren of klonen (zie sectie 8.6). Bij het updaten registreer je een evolutie, bijvoorbeeld 

wanneer de arbeidsplaats tot op heden bij “Team Strategie” hoorde, maar vanaf morgen 

naar “Team Beleid” wordt overgezet; of wanneer de arbeidsplaats niet langer “PEP TO BE” is, 

maar “PEP AS IS” wordt. Bij het corrigeren voer je een correctie uit, bijvoorbeeld wanneer je 

gemerkt hebt dat de arbeidsplaats verkeerdelijk werd gekoppeld aan functiecode “500123” 

i.p.v. “500456”; of dat de arbeidsplaats verkeerdelijk bij entiteitsnummer “67” werd geplaatst 

i.p.v. bij “76”. Ga naar sectie 8.4 om de arbeidsplaats te updaten; blijf in deze sectie om de 

arbeidsplaats te corrigeren en onderneem de volgende stappen: 

1. Ga naar het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 

8.1 stap 10) 

2. Vul in het veld “Arbeidsplaatsnummer” (linksboven) het arbeidsplaatsnummer in van 

de arbeidsplaats die je wil corrigeren. 

a. LET OP: hoe weet je welk nummer dit is? Een gouden raad is om steeds te 

vertrekken vanuit het rapport “Arbeidsplaatsgegevens en functiegegevens”, 

te vinden in Cognos: Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 

9.Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaatsbeheer. Dit rapport geeft je een 

overzicht van alle arbeidsplaatsen (incl. de overeenkomstige 

arbeidsplaatsnummers) in jouw agentschap/departement. Het is op basis van 

dit overzicht dat je kan nagaan welke arbeidsplaatsen gecorrigeerd moeten 

worden, en welke niet. 

3. Klik op “zoeken”. 

4. Je ziet nu de ‘lijst’ met resultaten die voldoen aan je zoekopdracht. Echter, aangezien 

een arbeidsplaatsnummer uniek is, zal er in deze ‘lijst’ maar één resultaat te vinden 

zijn. Klik op dit enige resultaat in de getoonde ‘lijst’. (voor een screenshot, zie sectie 8.4 

stap 4). 

5. Je bent nu beland op het scherm genaamd “Details Arbeidsplaats”. Hier zie je in 

chronologische volgorde de evolutie (de geschiedenis van updates) die deze 

arbeidsplaats meegemaakt heeft. Het voorbeeld in de screenshot kende reeds 4 

evoluties, weergegeven in 4 rijen: 

 
De oudste rij heeft als ingangsdatum 1/8/2021, en werd gecreëerd toen de 

arbeidsplaats werd aangemaakt (dit wil niet zeggen dat de arbeidsplaats werd 

aangemaakt op 1/8/2021, maar wel dat toen de arbeidsplaats werd aangemaakt 

1/8/2021 werd ingevuld als ingangsdatum!). Vervolgens werd de arbeidsplaats 

overgeplaatst van het “Juridisch Kenniscentrum” naar het “Selectiecentrum” met 

ingang vanaf 3/8/2021. Daarna kreeg de arbeidsplaats een andere functiecode met 
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ingang vanaf 5/8/2021. Tot slot werd er met ingang vanaf 7/8/2021 een 

‘functieherwaardering’ geregistreerd. Op het einde van elke rij, helemaal rechts, zie 

je twee icoontjes: een potlood-icoontje, gevolgd door een ‘groter-dan’-icoontje (>). 

Klik op het potloodicoontje naast de rij die je wil corrigeren.     

6. Je bent nu beland op een bekend scherm, “stap 1 van 4”, dat we reeds leerden 

kennen bij het aanmaken van een arbeidsplaats (zie sectie 8.3). Kijk alle gegevens in 

dit scherm na, en pas aan (lees: corrigeer) waar nodig. 

7. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

8. Je bent nu opnieuw beland op een bekend scherm, “stap 2 van 4”. Kijk alle gegevens 

in dit scherm na, en pas aan (lees: corrigeer) waar nodig. 

9. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

10. Je bent nu opnieuw beland op een bekend scherm, “stap 3 van 4”. Als er aan deze 

arbeidsplaats (nog) geen personeelslid gekoppeld is, klik dan op de slider “bijwerken 

plaatshouders” tot deze op “nee” staat, en ga daarna naar stap 11. Als er aan deze 

arbeidsplaats wél een personeelslid gekoppeld is, maak dan de keuze of je de 

aanpassingen (correcties) automatisch wil laten doorstromen naar het dossier 

(technisch: de functiegegevens) van het personeelslid dat aan deze arbeidsplaats 

gekoppeld is. Dit is precies dezelfde keuze met precies dezelfde implicaties zoals 

beschreven in sectie 8.4 stap 16, dus lees dit eerst na alvorens je de keuze maakt.  

11. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

12. Je bent nu beland in “stap 4 van 4”. Klik rechtsboven op de knop “Indienen”. 

a. LET OP: afhankelijk van welke velden je gecorrigeerd hebt, kan je op dit 

moment één of twee waarschuwingen krijgen. Het zijn dezelfde die we reeds 

beschreven in sectie 8.4 stap 18. Lees die stap dus nog eens na. 

13. De arbeidsplaats is aangepast (gecorrigeerd)! Je bent nu beland op het eindscherm 

dat we reeds bespraken in de laatste stap van sectie 8.3. 

a. LET OP: dezelfde belangrijke opmerking die we maakten in sectie 8.4 stap 19 

geldt hier ook! Lees ze dus zeker nog eens na. 
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8.6 Een bestaande arbeidsplaats aanpassen: klonen 

Je kan drie dingen doen met een bestaande arbeidsplaats: updaten (zie sectie 8.4), 

corrigeren (zie sectie 8.5) of klonen. Het verschil tussen updaten en corrigeren hebben we 

aan het begin van de betreffende secties kort uitgelegd; in de huidige sectie focussen we 

enkel en alleen op het klonen van een arbeidsplaats. 

Stel dat je 10 identieke arbeidsplaatsen wil aanmaken, bijvoorbeeld omdat er in het 

toekomstige PEP behoefte is aan 10 biologen van hetzelfde niveau, in hetzelfde team, en 

met dezelfde graad. Je zou natuurlijk 10 keer sectie 8.3 kunnen volgen, en de 10 

arbeidsplaatsen telkens van begin tot einde kunnen aanmaken. Maar je kan dit ook heel wat 

efficiënter doen door er eentje van begin tot einde aan te maken volgens sectie 8.3, en deze 

arbeidsplaats 9 keer te klonen. Onderneem de volgende stappen: 

1. Ga naar het startscherm van de Selfservice Arbeidsplaatsbeheer (SS APB) (zie sectie 

8.1 stap 10) 

2. Vul in het veld “Arbeidsplaatsnummer” (linksboven) het arbeidsplaatsnummer in van 

de arbeidsplaats die je wil klonen. 

a. LET OP: je moet natuurlijk eerst een arbeidsplaats hebben om te klonen. Als je 

bijvoorbeeld in de situatie zit van ons voorbeeld in de inleiding tot deze sectie, 

maak dan eerst één van deze 10 arbeidsplaatsen aan volgens sectie 8.3, en 

volg daarna pas de stappen in deze sectie. 

3. Klik op “zoeken” 

4. Je ziet nu de ‘lijst’ met resultaten die voldoen aan je zoekopdracht. Echter, 

aangezien een arbeidsplaatsnummer uniek is, zal er in deze ‘lijst’ maar één resultaat 

te vinden zijn. Klik op dit enige resultaat in de getoonde ‘lijst’. (voor een screenshot, 

zie sectie 8.4 stap 4) 

5. Klik bovenaan rechts op de knop “klonen”. 

6. Er wordt een scherm “Klonen” geopend. Klik in het veld “Ingangsdatum” op het 

kalendericoontje en selecteer de gewenste ingangsdatum van deze gekloonde 

arbeidsplaats. 

7. In het veld “Reden” staat standaard “NEW” ingevuld. Laat dit staan, tenzij je de 

arbeidsplaats kloont in de context van een bevordering (zie sectie 10.13). Klik in dat 

geval op het vergrootglasicoontje en selecteer “BEV. 

8. Klik op de blauwe knop rechtsboven “doorgaan”. 

9. Je bent nu beland op een bekend scherm, “stap 1 van 4”, dat we reeds leerden 

kennen bij het aanmaken van een arbeidsplaats (zie sectie 8.3). Ook de reeds 

ingevulde gegevens zouden heel herkenbaar moeten zijn: het zijn de gegevens van 

de arbeidsplaats die nu gekloond wordt. Kijk alle gegevens in dit scherm na, en pas 

aan waar nodig. 

a. LET OP: hoezo, ‘pas aan waar nodig’? Het systeem kopieert toch de 

gegevens vanuit de originele arbeidsplaats? Klopt, maar stel dat je twee 

arbeidsplaatsen moet aanmaken die identiek zijn op één veld na. Ga je ze 

dan twee keer helemaal van begin tot einde aanmaken volgens sectie 8.3, 

of ga je er eentje aanmaken, ze klonen, en enkel het veld dat afwijkt 

aanpassen? (Tip: probeer in deze situatie de tweede optie) 
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10. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

11. Je bent nu opnieuw beland op een bekend scherm, “stap 2 van 4”. Klik op het veld 

“Beslissing” en kies de gewenste optie: 

b. “Beslissing Leidend Ambtenaar”: het is de LA die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten aanmaken 

c. “Beslissing Vlaamse Regering”: het is de VR die beslist heeft om deze 

arbeidsplaats te laten aanmaken 

12. Klik in het veld “Datum beslissing” op het kalendericoontje en selecteer de datum 

waarop de LA of de VR beslist heeft om deze arbeidsplaats te laten aanmaken. 

13. Laat het veld “Casenummer” leeg, tenzij je het updaten van deze arbeidsplaats wil 

linken aan een vraag via het Vlimpers Contactformulier. Elke vraag heeft namelijk 

een uniek 6-cijferig nummer, en het is dit nummer dat je in dit veld kan meegeven. 

Het veld wordt vooral intern (AgO) gebruikt. 

14. Kijk alle overige gegevens in dit scherm na, en pas aan waar nodig. 

15. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

16. Je bent nu beland in “stap 3 van 4”. Klik op de slider “bijwerken plaatshouders” tot 

deze op “nee” staat. 

17. Klik bovenaan rechts op de knop met het groter-dan-teken (>) “Vlg”. 

18. Je bent nu beland in “stap 4 van 4”. Klik rechtsboven op de knop “Indienen”. 

19. De arbeidsplaats is gekloond! Je bent nu beland op het eindscherm dat we reeds 

bespraken in de laatste stap van sectie 8.3. 
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8.7 Een personeelslid koppelen aan een (andere) arbeidsplaats (DCPA) 

Om een personeelslid te koppelen aan een arbeidsplaats, onderneem de volgende 

stappen: 

1. Zoek de gewenste arbeidsplaats op (zie sectie 8.2) om na te gaan of deze 

daadwerkelijk leeg (openstaand) is. Hoe kan je dit zien? (a) als er bij de 

zoekresultaten helemaal rechts ‘0/1’ staat in de kolom “huidige personeelsbezetting”; 

of (b) als er bij “details arbeidsplaats” bovenaan links “0 van 1” staat bij “huidige pers. 

bezetting”: 

 

a. LET OP: het belang van deze eerste stap kan amper overschat worden. De 

ultieme gouden regel van Arbeidsplaatsbeheer stelt namelijk dat er nooit 

meer dan één persoon op een gegeven arbeidsplaats mag zitten. 

2. Navigeer naar ‘Functiegegevens’. 

3. Zoek het personeelslid op (via naam of Vlimpersnummer) dat je wil koppelen aan de 

gewenste arbeidsplaats. 

4. Voeg een nieuwe rij toe door bovenaan rechts op het plusteken (+) te klikken. 

5. Klik in het veld “Ingangsdatum” op het kalendericoontje en selecteer de gewenste 

ingangsdatum vanaf wanneer de koppeling mag gelden. 

6. Kies in het veld “Actie” de optie “Gegevenswijziging”. 

7. Kies in het veld “Reden” de optie “Arbeidsplaatswijziging”. 

8. Vul in het veld “Arbeidsplaatsnummer” het arbeidsplaatsnummer in van de 

arbeidsplaats die je wil koppelen aan dit personeelslid, en klik op Enter. 

9. Klik onderaan op “Opslaan”. 

10. Als je deze stappen uitvoerde in de context van een nieuwe werknemer (iemand die 

als “laureaat” de selectieprocedure heeft doorstaan), zoek dan opnieuw de 
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arbeidsplaats op. Als alles correct geregistreerd werd door HR, dan zal in het veld 

“indienstatus” de optie “selectieprocedure” zichtbaar zijn. Voeg een nieuwe rij toe 

(met behulp van sectie 8.4) en verander de indienstatus van “selectieprocedure” 

naar “goedgekeurd”. Kopieer in de velden “Beslissing” en “Datum beslissing” de 

waarden die op de vorige rij ingevuld stonden. Volg de overige relevante stappen uit 

sectie 8.4 en klik uiteindelijk op “indienen”. 
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9. Algemene regels en bepalingen 

9.1 Wat is arbeidsplaatsbeheer 

Een arbeidsplaats is de vertaling van een personeelsbehoefte. Het is een betrekking (virtuele 

stoel) waarover de entiteit beschikt. Een arbeidsplaats kan leeg zijn of ingevuld. Neem 

fictieve werknemer Sarah als voorbeeld: zij heeft graad ‘C1 medewerker’, heeft als functie 

‘dossierbeheerder’ en is gekoppeld aan een arbeidsplaats met het label ‘administratieve 

uitvoerder’. 

Arbeidsplaatsbeheer is dan het aanpassen van bestaande arbeidsplaatsen en het 

aanmaken van nieuwe arbeidsplaatsen. 

9.2 Waarom we naast functiegegevens ook arbeidsplaatsen registreren 

De Vlaamse Regering maakt strategische beleidskeuzes op basis van een regeerakkoord. 

De bevoegde ministers vertalen het regeerakkoord naar doelstellingen in een beleidsnota. 

De beleidsdomeinen ramen welke acties en middelen nodig zijn om de doelstellingen te 

verwezenlijken. 

In dit verhaal kunnen we arbeidsplaatsbeheer dus zien als de registratie van 

personeelsbehoeften. 

9.3 De link met het personeelsplan 

De HR Business Partner (HRBP) maakt het personeelsplan (PEP) op, bijvoorbeeld in Excel. 

De entiteit legt het personeelsplan via het Entiteit Overlegcomité (EOC) ter informatie voor 

aan de vakbond. Met andere woorden: de leidend ambtenaar moet overleggen met de 

vakbond, maar is niet gebonden aan het advies. Hij kan zelfstandig beslissen. 

Het PEP wordt gevalideerd door de leidend ambtenaar, eventueel bijgestaan door zijn/haar 

directieteam. Ook hier geldt dat de leidend ambtenaar niet gebonden is aan het advies van 

het directieteam. Hij kan zelfstandig het PEP goedkeuren. 

De HRBP vraagt AGO via het Vlimpers contactformulier om het PEP in Vlimpers te registreren. 

Dit dient te gebeuren op basis van een ingevuld sjabloon (zie website). 

De entiteit rapporteert aan de minister via rapporten (getrokken uit Cognos) gebaseerd op 

de gegevens in de module Arbeidsplaatsbeheer. 

Merk op: 

1. Arbeidsplaatsbeheer is een instrument om het personeelsplan te registreren en op te 

volgen. 

2. Zowel de gegevens van het huidige als van het toekomstige personeelsplan moeten 

in de module komen. Een HRBP start dus best met de gevalideerde feiten in kaart te 

brengen (AS IS) en nadien een besluitvormingsproces te doorlopen in de richting van 

de gewenste situatie (TO BE). 

3. De module dient als basis voor rapportering in Cognos op drie niveaus: 

a. Operationeel (DCPA) 
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b. Entiteitsniveau 

c. Beleid (minister, Vlaamse Regering) 

4. Maar vooral: De entiteit is de eigenaar van het PEP. AGO registreert enkel. 

Meer informatie over personeelsplanning en het personeelsplan kwam aan bod tijdens het 

HRBP-netwerk van 4 april 2019. We herinneren de volgende bepalingen: 

1. Personeelsplan is een overzicht van alle functies die nodig zijn om in een bepaalde 

tijd via welomschreven processen de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 

2. De lijnmanager bepaalt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften van 

zijn entiteit. 

3. Een personeelsplan omvat: 

a. Mandaatfuncties 

b. Permanente functies, ingenomen door ambtenaren 

c. Tijdelijke of specifieke functies, ingenomen door contractuelen 

d. Projectfuncties, ingenomen door ambtenaren of contractuelen 

4. Een personeelsplan wordt opgemaakt in functie van de AS IS, de gewenste TO BE, en 

de kloof tussen beiden. 

9.4 Budget en autonomie van de leidend ambtenaar 

Binnen budget heeft de leidend ambtenaar de vrijheid om te doen wat hij/zij wil. Een 

agentschap mag dus vrij zijn aantal arbeidsplaatsen bepalen. Merk wel op dat elke 

aanpassing (binnen of buiten budget) aan het personeelsplan moet gemeld worden aan het 

EOC (cf. beslissing Vlaamse Regering d.d. 2009). Het advies van het EOC is echter niet 

bindend. 

Voor het overdragen van arbeidsplaatsen naar een ander agentschap is steeds een akkoord 

van de regering nodig. 

Buiten budget is het akkoord van de regering vereist, want dan is er een begrotingsimpact bij 

het aanmaken van nieuwe arbeidsplaatsen. 

9.5 Niveau en werving 

Voor een open arbeidsplaats van een bepaald niveau mogen kandidaten geworven 

worden van zowel een lager, gelijk of hoger niveau. Er is m.a.w. geen restrictie. Bedenk wel 

dat wie kan meedingen afhangt van de wervingsprocedure, maar voor meer details 

hieromtrent verwijzen we de lezer graag door naar het VPS. 

9.6 Koppentelling 

Over koppentelling kunnen we kort zijn: Koppen worden geteld via Functiegegevens, nooit 

via Arbeidsplaatsbeheer. 

9.7 Koppeling 

Een vraag die regelmatig gesteld wordt is: Voegen we een nieuwe rij toe op de 

arbeidsplaats als er iemand aan gekoppeld wordt in de functiegegevens? Het antwoord is 

neen. Er verandert namelijk niets aan de arbeidsplaats. Ook al is de arbeidsplaats al 
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maanden vacant, dan nog voegen we geen nieuwe rij toe. Met andere woorden: we 

voegen pas een nieuwe rij toe als er gegevens van de arbeidsplaats wijzigen. 

9.8 Bezetting 

De absolute basisregel van arbeidsplaatsbeheer leest aldus: elke arbeidsplaats mag 

maximaal door één persoon bezet worden. 

Merk op: een persoon kan meerdere arbeidsplaatsen hebben (namelijk één voor elke 

arbeidsrelatie, denk bijvoorbeeld aan een mandaat), maar andersom gaat niet. Een 

arbeidsplaats kan niet aan meerdere personen toegewezen worden, ook al is hun totale VTE 

op die arbeidsplaats gelijk aan 1. 

Een contractueel mag op een statutaire arbeidsplaats zitten. Omgekeerd mag een statutair 

niet op een contractuele arbeidsplaats zitten. 

Voorbeeldsituatie: Bob komt in dienst op 01/04/2021 om Eugene te vervangen die op 

pensioen gaat op 01/05/2021. Mag Bob bij zijn indiensttreding reeds gekoppeld worden aan 

Eugenes stoel, ook al is er dan gedurende één maand een dubbele bezetting op deze stoel? 

Antwoord: Neen, helaas. De correcte procedure voor deze situatie is de volgende: Bob krijgt 

een nieuwe stoel. Eugene zijn stoel komt op 'uitdovend' te staan en wordt geïnactiveerd 

vanaf 01/05/2021. Op de werkvloer zal Bob Eugene vervangen, maar hij is geen 'vervanger' in 

de traditionele zin van het woord, namelijk wanneer Eugene langdurig afwezig zou zijn en 

Bob een vervangingscontract zou krijgen. Als de HRBP in die maand een APB-rapport draait, 

dan zal er weliswaar één stoel meer te zien zijn dan voorzien was in het PEP, maar er zal ook 

blijken dat die extra stoel een uitdovende stoel is, en dus volledig te rijmen valt met de 

indiensttreding van de ‘vervanger’ Bob. 
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10. Speciale situaties 

10.1 Buiten personeelsplan (buiten PEP) 

Voor arbeidsplaatsen buiten PEP gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een persoon of functie is buiten PEP als en slechts als hij/zij niet formeel tewerkgesteld 

is door een entiteit van de diensten Vlaamse Overheid (toepassingsgebied VPS). 

2. Provinciegouverneurs/adjunct van de gouverneur en de (adjunct-) 

arrondissementscommissarissen worden beschouwd als personeelsleden in dienst bij 

de Vlaamse Overheid. Van hen moeten er dus wél arbeidsplaatsen voorzien worden. 

Dit geldt eveneens voor de bestuursrechters. 

3. De entiteit mag de personen of functies buiten PEP laten registreren in de module 

Arbeidsplaatsbeheer. Dit is dus geen verplichting. Let op: als de entiteit hiervoor kiest, 

dan zullen deze arbeidsplaatsen ook in alle rapporten verschijnen. 

4. Voorbeelden zijn, onder andere: 

a. Alle contracten met externe partners (alle types van overheidsopdrachten) 

b. Vlaanderen Connect 

c. Gedetacheerde leerkrachten 

d. Onderwijsinspecteurs/hoofd onderwijsinspectie 

e. Bedienaars erediensten/moreel consulenten 

f. Leden van raad van bestuur/regeringscommissarissen/toezichthouders 

g. Doctoraatstudenten 

h. Beleidsdomein OV: LOP, CODO, JoJo, VeVe 

5. Functies van minstens één jaar die wél tewerkgesteld worden door de Vlaamse 

Overheid vallen binnen het PEP en zijn bijgevolg permanente functies, als het niet 

binnen de context is van een project (speciale regels, zie 10.12) of een vervanging 

(speciale regels, zie 10.3). (Merk dus op: zelfs al gaat het om een tewerkstelling van 

slechts één jaar, dan nog zien we dit als een permanente functie. Specifiek voor dat 

ene jaar is dit namelijk een personeelsbehoefte.) 

10.2 Functies die geen arbeidsplaats krijgen 

Voor functies zonder arbeidsplaats gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Functies van minder dan één jaar, ongeacht of ze door de Vlaamse Overheid 

tewerkgesteld worden, krijgen geen arbeidsplaats. Voorbeelden zijn onder andere: 

a. Jobstudenten (maandcontract) 

b. Aanvullend occasioneel personeel Sport Vlaanderen (dagcontracten) 

c. Instructiepersoneel VDAB (dagcontracten) 

d. Interims (geen jaar tewerkstelling) 

e. Freelancers (geen jaar tewerkstelling) 

f. Stages (geen jaar tewerkstelling) 
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2. Op de definitie zoals weergegeven in regel 10.2.1 gelden echter wel belangrijke 

uitzonderingen: 

a. Vervangingen (ongeacht de duur) krijgen wel een arbeidsplaats. De 

spelregels daaromtrent komen in sectie 10.3 aan bod. 

b. Projecten (ongeacht de duur) krijgen wel een arbeidsplaats. De spelregels 

daaromtrent komen in sectie 10.12 aan bod. 

c. Een personeelslid tijdelijk koppelen, bijvoorbeeld voor zes maanden, aan een 

arbeidsplaats die permanent is, mag natuurlijk wel. 

3. Buitenlandpersoneel dat onder lokaal recht valt krijgt geen arbeidsplaats, zie sectie 

10.11.  

4. Huisbewaarders en topsporters krijgen geen arbeidsplaats. 

10.3 Vervanging 

Voor vervangingen gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. In de functiegegevens kan je zien of de titularis (hij/zij die op de arbeidsplaats zit) in 

verlof is en/of langdurig afwezig is. 

2. De vervanger van een langdurig afwezige werknemer krijgt een nieuwe 

arbeidsplaats. Voor deze arbeidsplaats kies je de optie ‘vervanging’ in het PEP-veld. 

3. In de functiegegevens van de afwezige duiden we aan wie de vervanger is. 

4. De arbeidsplaats van de afwezige wordt niet geïnactiveerd, maar blijft op status 

‘goedgekeurd’ staan zolang we ervan uitgaan dat de afwezige ooit nog terugkomt. 

5. Indien de afwezige tijdens of na zijn/haar afwezigheid uit dienst gaat: 

a. Wordt hij/zij losgekoppeld van zijn/haar arbeidsplaats. 

b. Wordt de arbeidsplaats van de vervanger op ‘inactief’ gezet. 

c. Stopt het vervangingscontract van de vervanger. De vervanger kan niet 

automatisch aan de vrijgekomen arbeidsplaats gekoppeld worden. 

10.4 Proefperiode bij overgang contractueel naar statutair 

Voor een proefperiode gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een contractueel wordt statutair na het succesvol doorlopen van een proefperiode, 

waarvan de lengte wordt bepaald in het besluit ‘toelating proeftijd’. 

2. Als een contractueel personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een 

statutaire proeftijd opneemt, dan heeft het voor de duur van de proeftijd recht op 

onbetaald verlof (zie art. X 63 VPS). Op dat moment blijven er dus twee 

arbeidsrelaties bestaan: 

a. De arbeidsrelatie die gekoppeld is aan de contractuele arbeidsplaats wordt 

bij de start van de proefperiode op verlof geplaatst voor de duur van de 

proefperiode. 

b. De werknemer krijgt een nieuwe arbeidsrelatie (“ambtenaar op proef”), 

gekoppeld aan een statutaire arbeidsplaats. Als de werknemer al aan een 

statutaire arbeidsplaats was gekoppeld verandert er niets. 
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3. Bij een negatieve evaluatie van de statutaire proefperiode, wordt de statutaire 

arbeidsrelatie beëindigd. Indien de statutaire proeftijd beëindigd wordt, neemt het 

onbetaald verlof in de contractuele betrekking een einde en valt de betrokkene 

terug op de contractuele arbeidsrelatie. 

10.5 Wijziging dienstaanwijzing 

 Voor wijzigingen dienstaanwijzing gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Wijziging dienstaanwijzing verloopt steeds zonder procedure. De leidend ambtenaar 

(LA) van een agentschap kan bijvoorbeeld beslissen om werknemer W van afdeling X 

bij afdeling Y te zetten. 

2. Wijziging dienstaanwijzing gebeurt doorgaans binnen de entiteit (agentschap of 

departement), behalve in een beperkt aantal situaties (zie VPS voor meer informatie). 

3. Of de werknemer zijn arbeidsplaats meeneemt naar de andere afdeling of bij de 

andere afdeling een nieuwe/open arbeidsplaats krijgt, is een keuze die de entiteit zelf 

maakt. De LA kan bijvoorbeeld beslissen dat de werknemer zijn arbeidsplaats moet 

meenemen, omdat de afdeling afgeslankt moet worden. Of hij kan beslissen dat de 

werknemer een nieuwe arbeidsplaats moet krijgen bij de andere afdeling, omdat hij 

op de oude arbeidsplaats iemand nieuw wil werven ter vervanging van de 

werknemer in kwestie.  

4. Wijziging dienstaanwijzing kan ook gebruikt worden bij contractuelen, maar dan moet 

de LA een functie voorzien dat binnen de graad van de werknemer in kwestie valt. 

Bovendien moeten beide partijen akkoord zijn, aangezien het gaat om een 

aanpassing van het contract. 

10.6 Horizontale mobiliteit 

Voor horizontale mobiliteit gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. De werknemer stapt over naar een functie die behoort tot dezelfde of een lagere 

graad dan de functie waarin zij nu werkt. Het kan hierbij gaan om een functie binnen 

de huidige entiteit, als bij een andere entiteit die behoort tot de Vlaamse Overheid. 

10.7 Kabinetsondersteuning 

Voor Kabinetsondersteuning (KO) gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Kabinetsondersteuning interpreteren we als een gewoon personeelslid dat namens 

de moederentiteit (agentschap of departement) tijdelijk voor het Kabinet gaat 

werken. Er zijn drie mogelijkheden: 

a. Het personeelslid is statutair bij het moederdepartement (bijvoorbeeld AGO), 

krijgt vervolgens tijdelijk een arbeidsplaats bij de cel KO, vanwaaruit hij fysiek 

op het kabinet zelf gaat werken. De arbeidsplaats bij het moederdepartement 

moet blijven bestaan, maar de titularissen mogen niet meetellen als kop. 

Wanneer de KO afgelopen is, dan kan de werknemer terugkeren naar het 

moederdepartement. We spreken in dit geval niet van een terugkeerrecht, 

maar van een terugkeermogelijkheid. In het veld “status arbeidsplaats” kan je 

dit ook aldus registreren.  
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b. Het personeelslid is contractueel in dienst bij het moederdepartement (of 

ergens anders) en wordt tijdelijk bij de cel KO gezet. Dit is dezelfde situatie als 

hierboven vermeld, maar dan voor contractuelen. 

c. Het personeelslid werd extern geworven als kabinetsondersteuner en krijgt een 

contract voor de duur van de KO. Dit is de meest gebruikte optie. 

2. Dit is geen verlofstelsel. Een kabinetsondersteuner neemt niet echt een verlof op. Zijn 

dienstaanwijzing wordt tijdelijk overgezet naar een andere entiteit, naar waar men na 

afloop gewoon terugkeert. 

10.8 Terbeschikkingstelling 

Voor terbeschikkingstellingen (TBS) gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een TBS interpreteren we als een tijdelijke uitlening aan een ander agentschap of 

departement op basis van een onderlinge overeenkomst tussen de respectieve 

leidend ambtenaren, waarin onder andere de duur van de uitlening en de taken 

gedefinieerd staan. 

2. Er zijn twee soorten TBS: 

a. Extern: het personeelslid gaat namens de uitlenende entiteit naar de privé. 

b. Intern: het personeelslid gaat namens de uitlenende entiteit naar een andere 

entiteit van de VO. 

3. De uitlenende entiteit betaalt het loon. Het is echter mogelijk dat een eventuele 

terugbetaling van het gehele loon of een deel ervan in de vermelde overeenkomst 

afgesproken wordt. De regel impliceert dat de rekeningcode altijd die is van de 

uitlenende entiteit. 

4. In zowel interne als externe TBS blijft het VPS gelden. 

5. Het personeelslid in de TBS behoudt zijn arbeidsplaats bij de uitlenende entiteit en 

krijgt dus geen nieuwe/open arbeidsplaats bij de ontvangende entiteit. TBS valt 

buiten beeld van Arbeidsplaatsbeheer voor wat betreft de ontvangende entiteit. 

6. Een TBS geldt enkel voor statutairen. Een contractueel kan nooit ter beschikking 

gesteld worden. Dit is bij wet verboden. 

10.9 Ervaringsstage 

Voor ervaringsstages gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een ervaringsstage is een aanloop naar een herplaatsing. De werknemer krijgt een 

kans in een andere entiteit, maar blijft wel officieel werknemer van zijn/haar 

oorspronkelijke entiteit. 

2. Tijdens de ervaringsstage behoudt de werknemer zijn/haar arbeidsplaats bij de 

uitsturende entiteit en krijgt hij/zij geen arbeidsplaats bij de ontvangende entiteit. 

3. Op het einde van de stage kan de ontvangende entiteit beslissen om de werknemer 

te houden. Op dat moment spreken we van een herplaatsing en wordt de 

werknemer gekoppeld aan een nieuwe/open arbeidsplaats bij de ontvangende 

entiteit. Zijn/haar oorspronkelijke arbeidsplaats bij de uitsturende entiteit wordt 

geïnactiveerd. 
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10.10 Tijdelijke functieverzwaring 

Voor tijdelijke functieverzwaringen gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een personeelslid dat een zwaarder takenpakket opneemt dan zijn functie voorschrijft 

kan een tijdelijke functieverzwaring krijgen. 

2. Een tijdelijke functieverzwaring wordt niet geregistreerd in arbeidsplaatsbeheer. 

10.11 Buitenlandpersoneel 

Voor buitenlandpersoneel gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Onder buitenlandpersoneel van Belgisch en lokaal recht bij de entiteiten van het 

beleidsdomein Internationaal Vlaanderen wordt begrepen: 

a. Elk personeelslid dat in het buitenland (lees, niet in België) op statutaire of 

contractuele basis tewerkgesteld is voor het Departement Buitenlandse Zaken, 

het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Toerisme 

Vlaanderen. Hieronder vallen onder meer, en dus in geen geval uitsluitend, de 

volgende personeelsleden: 

i. De Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering, de adjunct 

Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering, de Vlaamse 

Economisch vertegenwoordigers en de Technologieattachés; 

ii. Andere dan sub (i) vermelde personeelsleden van het beleidsdomein 

Internationaal Vlaanderen wiens standplaats zich in het buitenland 

bevindt; 

iii. De contractuele personeelsleden die conform artikel VII, 1§4 VPS in 

dienst zijn genomen ter ondersteuning van de personeelsleden sub (i) 

en (ii). 

b. Bijkomend worden ook als buitenlandpersoneel beschouwd de 

personeelsleden die tewerkgesteld zijn bij de Algemene Afvaardiging van de 

Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij 

de EU (momenteel te Etterbeek). 

2. Buitenlandpersoneel onder lokaal recht krijgt geen arbeidsplaats. 

3. Buitenlandpersoneel onder Belgisch recht valt binnen het PEP en krijgt wel een 

arbeidsplaats. 

10.12 Projecten 

Voor projecten gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. We houden in de context van arbeidsplaatsbeheer rekening met twee types 

projecten: 

a. N- en N-1-projecten 

b. Projecten op het niveau van één beleidsdomein of van alle beleidsdomeinen 

(zie VPS Art. VI.74). Zij worden telkens opgestart door de leidend ambtenaar 

na akkoord van de Vlaamse Regering. 

2. Projecten kunnen intern of extern gefinancierd worden. 
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3. Projecten kunnen al dan niet door de Vlaamse Regering (VR) goedgekeurd worden. 

We onderscheiden: 

a. Projecten goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit is conform de definitie 

in het VPS. 

b. Projecten op basis van een juridische overeenkomst met een andere partij 

dan de Vlaamse Regering of entiteit van de VO die een rechtstreekse 

tewerkstelling bij een entiteit impliceert en die niet 100% door de VO wordt 

gefinancierd. Voorbeelden zijn onder andere: 

i. EFRO/ Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

ii. INTERREG - EU-programma 

iii. Erasmus Plus – EU-programma specifiek voor het Onderwijs 

iv. ESF/ Europees Sociaal Fonds 

v. EFMZV/ Europees Fonds voor ? (Landbouw & visserij) 

vi. LIFE – financieringsproject voor klimaat 

vii. EEN/ Enterprise Europe Network (bij FIT) 

4. Afgaande op de spelregels rond functies buiten PEP (regel 10.1), functies die geen 

arbeidsplaats krijgen (regel 10.2) en de hierboven vermelde spelregels rond 

projecten, kunnen we concreet de registratie van projecten in Arbeidsplaatsbeheer 

als volgt samenvatten: 

a. Voor projecten goedgekeurd door de Vlaamse Regering, die langer of korter 

dan één jaar duren, en die intern gefinancierd worden: kies AS IS (of TO BE) 

PROJECT VR in het PEP-veld, maar vink ‘Externe Financiering’ niet aan. 

b. Voor projecten goedgekeurd door de Vlaamse Regering, die langer of korter 

dan één jaar duren, en die extern gefinancierd worden: kies AS IS (of TO BE) 

PROJECT VR in het PEP-veld, en vink ‘Externe Financiering’ aan. 

c. Voor projecten die extern gefinancierd worden door een andere partij dan de 

Vlaamse Regering (zie 10.13.3.b): kies AS IS (of TO BE) PROJECT NIET-VR in het 

PEP-veld, en vink ‘Externe Financiering’ aan. 

d. Projecten die intern gefinancierd worden door een andere partij dan de 

Vlaamse Regering (zie 10.13.3.b) zijn contradictorisch en dus niet mogelijk. 

5. Wanneer een project afgelopen is, wordt de arbeidsplaats inactief. 

6. Werknemers op deze arbeidsplaatsen hebben terugkeerrecht naar de entiteit van 

oorsprong. 

7. Merk op: voor medewerkers die de facto de rol van projectleider opnemen, maar 

geen tijdelijke aanstelling als projectleider kregen, wordt het PEP-veld niet gewijzigd. 

10.13 Bevorderingen 

Voor bevorderingen gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Voor een bevorderingspositie wordt steeds eerst een nieuwe arbeidsplaats 

aangemaakt. In het PEP-veld komt ‘Pep to be Permanent’ te staan. In het Reden-veld 

komt ‘BEV’ te staan. 
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2. Pas nadat het voorgaande punt 1 is voltooid, wordt via een selectieprocedure op 

zoek gegaan naar een personeelslid om op deze arbeidsplaats te zetten. 

3. Wanneer de geschikte kandidaat gevonden is, wordt zij gekoppeld aan de nieuwe 

arbeidsplaats (zie punt 1) en begint haar proefperiode voor deze bevorderingspositie. 

Tijdens de proefperiode krijgt zij onbetaald verlof in haar oorspronkelijke functie. Merk 

dus op dat zij gedurende de proefperiode aan twee arbeidsplaatsen gekoppeld is: 

de nieuwe arbeidsplaats aangemaakt voor de bevordering (zie punt 1) en haar 

oorspronkelijke, ‘oude’ arbeidsplaats. We maken vervolgens het onderscheid tussen 

een positieve en een negatieve evaluatie van de proefperiode: 

a. Als zij een positieve evaluatie krijgt, dan eindigt haar onbetaald verlof in haar 

oorspronkelijke functie en wordt haar oorspronkelijke functie zelf ook 

automatisch beëindigd. Op dit moment wordt dan ook haar oorspronkelijke, 

‘oude’ arbeidsplaats op ‘inactief’ gezet. 

b. Als zij een negatieve evaluatie krijgt, dan wordt zij terug losgekoppeld van de 

nieuwe arbeidsplaats (zie punt 1) en ‘keert zij terug’ naar haar oorspronkelijke 

functie (lees: haar primaire, actieve arbeidsrelatie wordt terug haar ‘oude’, 

oorspronkelijke functie van voor de bevorderingsprocedure). 

10.14 Mandaten 

Voor mandaten gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Een mandaat duurt zes jaar. Na een positieve evaluatie kan een mandaat verlengd 

worden voor zes jaar. Onder bepaalde voorwaarden is na afloop van het tweede 

mandaat nog één verlenging van maximaal zes jaar mogelijk. 

2. Er wordt soms al eens gesproken over “N-functies” en “N-1-functies”. Het verschil is het 

volgende: 

a. Een N-functie is een functie op hetzelfde niveau als leidend ambtenaar (LA). 

b. Een N-1-functie is een functie op hetzelfde niveau als afdelingshoofd (AH). 

3. De mandataris wordt benoemd in zijn/haar terugvalpositie, van waaruit hij/zij het 

mandaat opneemt. 

a. Vanuit de terugvalpositie van Directeur-Generaal (D-G) kan iemand 

Administrateur-Generaal (AG) of Secretaris-Generaal (SG) worden. Zowel AG 

als SG noemen we ook wel “Leidend Ambtenaar” (LA). 

b. Vanuit de terugvalpositie van Adjunct-Directeur-Generaal kan iemand 

Algemeen Directeur (AD) worden. Deze functie komt doorgaans enkel voor bij 

grotere entiteiten (>500 werknemers). 

c. Vanuit de terugvalpositie van Hoofdadviseur kan iemand Afdelingshoofd (AH) 

worden. 

4. Er is een verschil tussen een mandaat “ad interim” en een mandaat “waarnemend”. 

We verwijzen voor dit punt de lezer graag door naar het VPS, aangezien een volledig 

overzicht van de verschillen en overeenkomsten ver buiten de scope van deze 

handleiding valt. In de volgende paragrafen geven we wel enkele concrete 

voorbeelden. 
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5. Wanneer de positie van LA wordt waargenomen door een AH in actief mandaat, dan 

stellen we in Vlimpers het volgende vast: 

a. Het AH heeft drie arbeidsplaatsen: 

i. Zijn terugvalpositie als Hoofdadviseur. De status van deze arbeidsplaats 

is ‘Terugvalpositie’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan een 

inactieve arbeidsrelatie. 

ii. Zijn mandaat als AH. Dit mandaat wordt niet beëindigd. De status van 

deze arbeidsplaats is ‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze 

gekoppeld aan een inactieve arbeidsrelatie. 

iii. Zijn positie als (waarnemend) LA. De status van deze arbeidsplaats is 

‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan zijn 

actieve arbeidsrelatie. Dit is met andere woorden de arbeidsplaats die 

voordien aan de ‘echte’ LA behoorde. 

b. De LA behoudt haar terugvalpositie als D-G. De status van deze arbeidsplaats 

is ‘Terugvalpositie’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan een 

inactieve arbeidsrelatie. Ze heeft echter geen arbeidsplaats meer als LA. Aan 

die arbeidsplaats is nu het AH gekoppeld. 

6. Wanneer de positie van AH A wordt waargenomen door een ander AH B, dan stellen 

we in Vlimpers het volgende vast: 

a. Voor het waarnemende afdelingshoofd B verandert er in Vlimpers niets. 

Aangezien afdelingshoofd A haar mandaat als AH niet verliest, zal enkel ‘op 

papier’ zichtbaar zijn dat B nu van twee afdelingen AH is. Concreet heeft B 

twee arbeidsplaatsen: 

i. Zijn mandaat als AH van zijn ‘originele’ afdeling. De status van deze 

arbeidsplaats is ‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze 

gekoppeld aan zijn actieve arbeidsrelatie. 

ii. Zijn terugvalpositie als Hoofdadviseur. De status van deze arbeidsplaats 

is ‘Terugvalpositie’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan een 

inactieve arbeidsrelatie. 

b. Stel dat we het verhaal vervolledigen, en dat afdelingshoofd A waarnemend 

LA wordt, dan heeft A drie arbeidsplaatsen: 

i. Haar mandaat als AH van haar ‘originele’ afdeling. De status van deze 

arbeidsplaats is ‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze 

gekoppeld aan een inactieve arbeidsrelatie. (Dit is logisch, want ze is 

actief bezig met waarnemend LA te zijn) 

ii. Haar terugvalpositie als Hoofdadviseur. De status van deze 

arbeidsplaats is ‘Terugvalpositie’. In de functiegegevens is deze 

gekoppeld aan een inactieve arbeidsrelatie. 

iii. Haar positie als (waarnemend) LA. De status van deze arbeidsplaats is 

‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan haar 

actieve arbeidsrelatie. 

c. Wanneer het afwezige AH ontslag neemt en dus niet meer terugkeert, dan 

worden al haar arbeidsplaatsen “open” gezet (vacant verklaard). 
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7. Wanneer de positie van AH wordt waargenomen door een teamleider op niveau N-2 

(of lager), dan stellen we in Vlimpers het volgende vast: 

a. De teamleider heeft twee arbeidsplaatsen: 

i. Zijn positie als AH. De status van deze arbeidsplaats is ‘Goedgekeurd’. 

In de functiegegevens is deze gekoppeld aan zijn actieve 

arbeidsrelatie. De teamleider krijgt echter geen terugvalpositie als 

hoofdadviseur. Hij krijgt enkel een tijdelijke dienstaanwijzing als AH. Na 

deze periode keert hij terug naar zijn originele entiteit en graad. 

ii. Zijn positie als teamleider. De status van deze arbeidsplaats is 

‘Goedgekeurd’. In de functiegegevens is deze gekoppeld aan een 

inactieve arbeidsrelatie. 

b. Het AH behoudt zijn terugvalpositie als Hoofdadviseur. De status van deze 

arbeidsplaats is ‘Terugvalpositie’. In de functiegegevens is deze gekoppeld 

aan een inactieve arbeidsrelatie. 

8. Een ander (weliswaar zeer specifiek) voorbeeld van een mandaat met terugvalpositie 

is het IT-mandaat: 

a. Het gaat om vastbenoemde ambtenaren van rang A1, A2, A2M en A2E (zie 

art. VI 68 § 2 VPS). 

b. De ambtenaar behoudt tijdens het mandaat de functionele loopbaan in de 

graad waarin hij werd benoemd (zie art. VI 72 VPS).  Hij behoudt dus tevens 

zijn oorspronkelijke graad waarin hij benoemd is (bv. directeur, informaticus, 

directeur-informaticus, ….). Eens het mandaat afgelopen is, dan kan hij altijd 

‘terugvallen’ op zijn originele graad/arbeidsrelatie. 

9. Ook preventiefuncties behoren tot de categorie van mandaten. Er is een 

terugvalpositie (bv. adviseur, ingenieur, adjunct van de directeur) wanneer de 

betrokkene intern geworven wordt. Wanneer hij/zij extern geworven wordt, is er geen 

terugvalpositie. We noteren kort de overige aandachtspunten: 

a. Er zijn twee soorten preventiefuncties: 

i. Preventieadviseurs (enkel voor rang A1 of A2, of niveau B, C of D) 

ii. Preventieadviseur-coördinatoren (enkel voor rang A1 of A2) 

b. Preventiefuncties maken uitsluitend deel uit van de Gemeenschappelijke 

Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB). 

c. Preventiefuncties zijn onafhankelijke functies. Deze werknemers werken 

officieel bij het departement, maar zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van 

het preventiebeleid bij één of meerdere entiteiten. 

d. Na afloop van het mandaat keert de ambtenaar terug naar de entiteit van 

herkomst (cf. art. VI 89 § 2 derde lid), behalve in de volgende situaties: 

i. Overplaatsing via horizontale mobiliteit van een preventieadviseur-

coördinator of preventieadviseur. In die situatie is de overplaatsing 

definitief, en is er dus geen terugkeerrecht. 

ii. Wanneer een preventieadviseur-coördinator of preventieadviseur 

extern geworven wordt, is er ook geen terugkeerrecht. 
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10.15 Terugkeerrecht 

Het terugkeerrecht verstaan we als volgt: 

1. Art 1.16 van het VPS stelt “hogere ambtenaren hebben het terugkeerrecht naar de 

entiteit van oorsprong”. Als er budget is, dan zet je hem/haar op een nieuwe 

arbeidsplaats. Als er geen budget is, dan moet je eerst een bestaande arbeidsplaats 

vrij maken. 

2. De oude regeling stelde dat er terugkeerrecht was “naar de functie van oorsprong”. 

Deze regeling geldt nog voor: 

a. Middenkader met verlof voor uitoefening van het ambt op de Kabinetten, of 

op een project goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Raar maar waar: als 

een LA naar de Kabinetten gaat, dan heeft zij enkel terugkeerrecht naar de 

entiteit van oorsprong, maar als een AH naar de Kabinetten gaat, dan heeft zij 

terugkeerrecht naar de functie van oorsprong. 

b. Tijdelijke functieverzwaringen. 

c. Minder dan 7 maanden voltijds afwezig, of afwezig ten gevolge van een 

verlof vermeld in deel X van het VPS. 

3. Juridisch gezien is er sprake van een terugkeerrecht als iemand een verlof opneemt. 

Duurt dit verlof minder dan 7 maanden dan kan men terug naar de functie (zie regel 

2). Duurt het verlof langer dan 7 maanden dan is er enkel een terugkeerrecht naar de 

entiteit van herkomst (zie regel 1). 

10.16 Terugkeermogelijkheid 

Voor wat betreft terugkeermogelijkheid gelden de volgende regels en aandachtspunten: 

1. Dit zijn mensen die na hun tijdelijke functie de mogelijkheid hebben terug te keren 

naar hun oorspronkelijke functie, zonder dat expliciet van een terugkeerrecht of 

terugvalpositie gesproken wordt (laatstgenoemde term geldt enkel voor mandaten 

zoals gedefinieerd in VPS). 

2. Terugkeermogelijkheid wordt slechts in twee contexten gebruikt: 

a. Kabinetsondersteuning (zie regel 10.7): de werknemer krijgt tijdelijk een 

arbeidsplaats bij de cel KO, vanwaaruit hij/zij fysiek op het kabinet zelf gaat 

werken. De arbeidsplaats bij het moederdepartement moet blijven bestaan 

(krijgt ook het label “terugkeermogelijkheid”), en eens de KO afgelopen is, 

dan kan hij/zij terugkeren naar deze arbeidsplaats. We spreken in dit geval 

niet van een terugkeerrecht, maar dus van een terugkeermogelijkheid. 

b. Langdurig verlof: Alle personeelsleden die een statutaire arbeidsplaats invullen 

en die voltijds een verlofstelsel opnemen voor minstens één jaar om 

tewerkgesteld te worden bij een andere werkgever voor een andere entiteit 

binnen de diensten Vlaamse Overheid of voor een andere organisatie buiten 

de diensten Vlaamse Overheid krijgen een nieuwe arbeidsplaats (in essentie 

een kopie van hun originele arbeidsplaats) met als label 

“terugkeermogelijkheid”, en worden losgekoppeld van hun originele 

arbeidsplaats. Op deze manier komt de originele arbeidsplaats vrij om 

ingevuld te worden door de ‘vervanger’ (lees: hij/zij die tijdens het verlofstelsel 

de functie opneemt van de werknemer die elders aangesteld is). 
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3. Hoe registreren: kies de optie ‘terugkeermogelijkheid’ in het veld “status 

arbeidsplaats”.  
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11. Van theorie naar praktijk: enkele veel gestelde vragen 

Q01: Het VPS vraagt om enkel statutaire arbeidsplaatsen te creëren. Wil dit dan zeggen dat 

we nooit meer contractuele personeelsleden mogen werven? 

A01: Neen. Het is perfect mogelijk om een contractuele werknemer in dienst te nemen en op 

een arbeidsplaats te zetten die statutair is. De gedachte erachter is namelijk dat die 

contractuele werknemer ooit een statutaire werknemer kan worden. Merk op dat het 

omgekeerde niet kan: het is niet mogelijk om een statutaire werknemer op een contractuele 

arbeidsplaats te zetten. 

Q02: In ons toekomstig PEP staat dat afdeling XYZ het met 5 werknemers (excl. 

pensioneringen) minder zal moeten doen. Wie precies zal uitstromen weten we nog niet. Hoe 

wordt aangeduid dat er 5 uitdovende arbeidsplaatsen zijn binnen XYZ? 

A02: Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om in de module weer te geven dat er in 

het toekomstige PEP een aantal nog niet nader genoemde werknemers uitgestroomd zullen 

moeten zijn. Het is dus aan de entiteit om deze informatie zelf bij te houden. Eens er geweten 

is wie precies zal uitstromen, dan kunnen de overeenkomstige arbeidsplaatsen natuurlijk op 

‘uitdovend’ gezet worden.  

Q03: Moeten we functiebeschrijvingen in de module Profielbeheer meteen koppelen aan 

functieklassen en/of functiefamilies? Moeten we alle bestaande, oude functiecodes 

vervangen nu we met Profielbeheer werken? Kunnen jullie functiebeschrijvingen in bulk 

opladen of moeten we ze één voor één allemaal zelf ingeven? 

A03: We zetten even enkele feiten over de module Profielbeheer op een rijtje (maar check 

zeker ook de website Profielbeheer voor meer informatie en instructies): 

o Er is geen verplichting om functiebeschrijvingen in Profielbeheer meteen te koppelen 

aan functieklassen en/of -families. Je mag ze koppelen, maar je mag die koppeling 

evengoed voorlopig negeren, en in het betreffende veld “nog te bepalen” ingeven. 

Als je ervoor kiest om de koppeling met functieklassen en/of -families niet te maken, 

dan hoef je slechts vijf velden in te vullen om een functiebeschrijving aan te maken: 

o Naam (van de functiebeschrijving) 

o ID (van de functiebeschrijving) 

o Business Unit (agentschap of department) 

o Bovenliggend niveau (dit wordt dan “nog te bepalen”) 

o “Actief” aanvinken 

o Je hoeft reeds bestaande functiecodes niet te vervangen door nieuwe 

functiebeschrijvingen nu je met Profielbeheer werkt. Je kan dus perfect een deel van 

het personeel gekoppeld laten aan oude, reeds bestaande functiecodes, en enkel 

voor diegenen die het nodig hebben nieuwe functiebeschrijvingen maken in 

Profielbeheer. 

o Het is niet zo dat een gegeven functiebeschrijving maar aan één personeelslid 

mag/kan gekoppeld worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 100 personeelsleden 

te hebben, die allemaal dezelfde functiebeschrijving “groenarbeider” hebben. We 

raden zelfs aan om het aantal functiebeschrijvingen zo laag mogelijk te houden. 

o Functiebeschrijvingen hoeven geen weergave te zijn van graden en/of rangen. 

Sterker nog, ze staan er volledig los van. Je kan dus perfect een functiebeschrijving 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/vlimpers/handleiding-module-profielbeheer-van-vlimpers-functiebeschrijving-beheren
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aanmaken in Profielbeheer zonder ook maar de minste hint naar een eventuele 

graad of rang. 

o Wij kunnen inderdaad door jullie aangemaakte lijsten met functiebeschrijvingen in 

bulk opladen in Profielbeheer. Standaard wordt er tweemaal per jaar dergelijk 

‘upload’ voorzien, maar dit kan eventueel opgetrokken worden naar drie of zelfs vier 

keer per jaar. 

o Het is toegelaten om in Profielbeheer een zeer algemene functiebeschrijving (bv. 

“AGO medewerker”) op te maken, die dan kan gebruikt worden voor openstaande 

arbeidsplaatsen waarvan je nog niet precies weet welke functie de uiteindelijke 

bezetter zal uitoefenen. Bekijk deze functiebeschrijvingen als een ‘paraplu’ die vele 

ladingen dekt, maar die op een later ogenblik op de arbeidsplaats kan overschreven 

worden door een veel specifiekere. 

o Een overzicht van reeds bestaande functiecodes/functiebeschrijvingen kan je steeds 

terugvinden in het rapport “Functiecodes” in de Vlimpers Rapportenshop (mapje 

“Basis”). 

Q04: Mogen we nieuwe, openstaande arbeidsplaatsen onderbrengen op het niveau van het 

agentschap/departement of moeten we meteen precies meegeven waar precies in het 

organogram de openstaande arbeidsplaatsen moeten terechtkomen? 

A04: Het is toegestaan om openstaande arbeidsplaatsen tijdelijk onder te brengen op het 

bovenste niveau in de organisatiestructuur (zijnde het niveau van het agentschap of 

departement zelf), en pas bij het opstarten van de selectieprocedure op een lager niveau in 

de structuur (bijvoorbeeld in een gegeven afdeling, team of sub-team) te plaatsen. Bedenk 

echter wel dat dit ook zo in de rapportering zal verschijnen. 

Voorbeeldsituatie: Op 1 januari beslist de LA van AGO om een nieuwe arbeidsplaats te laten 

aanmaken, rechtstreeks op het niveau van het agentschap. Op 1 maart wordt de 

selectieprocedure opgestart voor een Applicatiebeheerder, en wordt de arbeidsplaats 

bijgevolg in het team Applicatiebeheer ondergebracht. 

Voor een correcte rapportering en gegevensdoorstroming is het belangrijk dat de 

organisatiestructuur zoals ze gedefinieerd wordt in Vlimpers strookt met de realiteit. Daarom 

staan we niet toe dat arbeidsplaatsen gekoppeld worden aan een fictieve entiteit. Met een 

fictieve entiteit bedoelen we een afdeling, onderafdeling team of sub-team waaraan geen 

personeelsleden gekoppeld zijn.  

Q05: Is “overtal” een probleem in een PEP? Er zijn bijvoorbeeld 25 ‘A2 Adviseurs’ en 4 ‘A2 

Adjuncten’ goedgekeurd, maar in realiteit zitten we met 27 ‘A2 Adviseurs’ en slechts 2 ‘A2 

Adjuncten’. Budgettair dus geen probleem (nog steeds 29 A2-stoelen), maar misschien wel 

binnen de graden zelf? 

A05: Dit is geen probleem. Deze situatie kan namelijk een perfect inhoudelijk verdedigbare 

reden hebben. Jullie kunnen dit toelichten aan de functioneel bevoegde minister, met name 

in de bijlage die jullie samen met het PEP-rapport dienen af te geven. 

Q06: Mogen we vrijgekomen VTE naar aanleiding van deeltijdse werkregimes van een aantal 

statutaire werknemers omzetten in extra arbeidsplaatsen? Stel bijvoorbeeld dat er vijf 

statutairen zijn, die telkens op een arbeidsplaats zitten van één VTE (klopt, want het zijn 

statutairen), en stel dat zij opeens allemaal in zorgkrediet gaan aan 80%. Aan hun 

arbeidsplaatsen wijzigt er niets (statutairen zijn per definitie voltijds), dus volgens 

arbeidsplaatsbeheer bezetten zij nog steeds vijf VTE. In de realiteit bezetten ze slechts vier VTE 



 

 40 

(80% x 5). Mag er gedurende die zorgkredieten een extra arbeidsplaats aangemaakt worden 

en een VTE aangenomen worden? 

A06: Aangezien het budget niet overschreden wordt, zijn situaties zoals beschreven geen 

probleem. In de rapportering kunnen deze situaties ook zichtbaar gemaakt worden. Zo zal je 

bijvoorbeeld zien dat de zes betreffende arbeidsplaatsen (de vijf originele + de extra 

arbeidsplaats) in totaal zes VTE bestrijken, maar dat de (zes) personeelsleden die eraan 

gekoppeld zijn slechts vijf VTE voor hun rekening nemen. Bovendien kan je de zes 

arbeidsplaatsen aan elkaar ‘linken’, opdat het verhaal duidelijk wordt. Elke arbeidsplaats 

wordt namelijk in Vlimpers voorzien van een vrij tekstveld, waarin kort de context kan 

omschreven worden. Je kan meegeven aan het DCPA wat er precies dient ingevuld te 

worden in dit tekstveld. Je zou bijvoorbeeld bij de vijf originele arbeidsplaatsen O1 t.e.m. O5 

kunnen laten noteren “bezetter momenteel zorgkrediet 80%, zie verder extra arbeidsplaats 

XYZ”, en bij de extra arbeidsplaats XYZ “bezetter aangenomen wegens vrijgekomen VTE, zie 

arbeidsplaatsen O1 t.e.m. O5“. Tot slot kan je in de bijlage bij het PEP in een korte paragraaf 

bovenstaande situatie uitleggen om het verhaal helemaal duidelijk over te brengen. 

Q07: Functies van minder dan een jaar krijgen geen arbeidsplaats. Maar wat met 

permanente functies die tijdelijk ingevuld worden, zoals bijvoorbeeld seizoenarbeiders die 

elk jaar enkel in de zomermaanden actief zijn?  

A07: Een personeelslid tijdelijk koppelen aan een permanente arbeidsplaats is toegestaan. 

De redenering bij seizoensarbeid is dat er een permanente behoefte is voor een tijdelijke 

invulling. Of met andere woorden: er zullen altijd mensen nodig zijn die elk jaar bijvoorbeeld 

vijf maanden komen werken. Merk dus het verschil op tussen de behoefte (de arbeidsplaats) 

enerzijds en de invulling (het personeelslid) ervan anderzijds. Merk daarnaast ook het verschil 

op tussen personeelsaantal en personeelsbeschikbaarheid. Hoeveel mensen op een 

gegeven ogenblik actief werkzaam zijn gaat afhangen van het moment van de 

rapportering, maar de beschikbaarheid gaat altijd over een periode. Als je deze over het 

voorbije jaar berekent, dan ga je bij die arbeidsplaatsen 5/12 VTE terugvinden, hetgeen een 

correcte weergave van de feiten is. 

Q08: Waarom moeten we de salarisschaal invullen in het sjabloon bij het aanmaken van 

nieuwe arbeidsplaatsen? Dit heeft toch te maken met anciënniteit, en kan toch op voorhand 

niet voorspeld worden? En moeten we telkens wanneer de salarisschaal bij een personeelslid 

wijzigt dit doorgeven aan het DCPA om zijn/haar arbeidsplaats te laten aanpassen? 

A08: Dit is een mooi voorbeeld van het verschil tussen arbeidsplaatsen enerzijds en de 

personen die eraan gekoppeld zijn anderzijds. Zo is het best mogelijk dat de salarisschaal van 

iemand afwijkt van de salarisschaal die oorspronkelijk gedefinieerd is op de arbeidsplaats. Je 

kan een initiële behoefte hebben aan een A111, maar als er iemand geselecteerd wordt die 

een A113 heeft, dan wil dit niet zeggen dat de arbeidsplaats meteen moet aangepast 

worden. Je zou dus perfect de personeelsbehoeften kunnen afbakenen op basis van rang 

(A1, B1, enz.), en voor elke rang de basissalarisschaal (A111 voor A1, B111 voor B1, enz.) aan 

de arbeidsplaats koppelen. 

Q09: Jullie schrijven dat personeelsleden die bij ons een ervaringsstage doen (of die bij ons 

ter beschikking gesteld zijn) hun arbeidsplaats bij de uitsturende entiteit behouden en bij de 

ontvangende entiteit (bij ons dus) geen arbeidsplaats krijgen, maar wat in het geval van de 

omgekeerde situatie? Wat als WIJ de uitsturende entiteit zijn? Moeten we deze 

personeelsleden als ‘uitdovend’ beschouwen? 
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A09: Het is niet zo dat de arbeidsplaats van een personeelslid dat een ervaringsstage doet 

(of ter beschikking gesteld wordt) vanuit jullie entiteit automatisch ‘uitdovend’ wordt. Enkel 

en alleen wanneer de entiteit beslist dat de arbeidsplaats niet meer zal ingevuld worden na 

de uitstroom (wanneer dan ook) van de titularis zal de arbeidsplaats het label ‘uitdovend’ 

krijgen. Met andere woorden: de beslissing om een arbeidsplaats te laten uitdoven, hangt los 

van het al dan niet uitoefenen van een ervaringsstage. 

We herinneren hier ook dat een werknemer die een ervaringsstage doet zijn/haar 

arbeidsplaats bij de uitsturende entiteit behoudt, en geen arbeidsplaats krijgt bij de 

ontvangende entiteit. Op het einde van de stage kan de ontvangende entiteit beslissen om 

de werknemer te houden. Op dat moment spreken we van een herplaatsing en wordt de 

werknemer gekoppeld aan een nieuwe/open arbeidsplaats bij de ontvangende entiteit. 

Zijn/haar oorspronkelijke arbeidsplaats bij de uitsturende entiteit wordt geïnactiveerd. Merk 

hier trouwens het verschil op met een statutaire stage die elders wordt doorlopen: als een PL 

dat begonnen is bij entiteit X zijn/haar statutaire stage bij entiteit Y doet, dan krijgt hij/zij 

meteen een arbeidsplaats bij de ontvangende entiteit, en doet hij/zij zijn/haar statutaire 

stage uitsluitend bij de ontvangende entiteit. 

Q10: We hebben enkele werknemers die voor een jaar op onbetaald verlof staan. Hoe 

moeten zij geregistreerd worden in de module? 

A10: Merk vooreerst op dat het binnen Arbeidsplaatsbeheer niet uitmaakt of de afwezigheid 

betaald of onbetaald is. Het enige wat in deze context relevant is, is de duur van de 

afwezigheid.  

Voor langdurige afwezigheden van minstens één jaar hebben we in sectie 10.16 

opgetekend: “Alle personeelsleden die een statutaire arbeidsplaats invullen en die voltijds 

een verlofstelsel opnemen voor minstens één jaar om tewerkgesteld te worden bij een 

andere werkgever voor een andere entiteit binnen de diensten Vlaamse Overheid of voor 

een andere organisatie buiten de diensten Vlaamse Overheid krijgen een nieuwe 

arbeidsplaats (in essentie een kopie van hun originele arbeidsplaats) met als label 

“terugkeermogelijkheid”, en worden losgekoppeld van hun originele arbeidsplaats. Op deze 

manier komt de originele arbeidsplaats vrij om ingevuld te worden door de ‘vervanger’ (lees: 

hij/zij die tijdens het verlofstelsel de functie opneemt van de werknemer die elders 

aangesteld is)”. 

Voor afwezigheden van maximaal één jaar verandert er standaard niets. Denk bijvoorbeeld 

aan ervaringsstages of terbeschikkingstellingen (TBS) van maximaal een jaar, of aan een 

werknemer die een jaar onbetaald verlof neemt om elders te gaan werken. Mag er in deze 

gevallen dan geen vervanger aangenomen worden? Natuurlijk wel, maar vaak is dit niet 

haalbaar/realistisch. Neem het voorbeeld van iemand die een jaar onbetaald verlof heeft 

genomen; wie gaat bereid zijn om in dienst te komen met een contract op maandbasis, dat 

op elk moment kan aflopen als de afwezige vroeger dan verwacht terugkeert? Maar het kan 

dus in theorie wel: als de entiteit beslist dat ze gedurende die periode absoluut nood heeft 

aan een volledige bezetting, dan kan men altijd een vervanger aannemen met een (tijdelijk) 

vervangingscontract. Voor hem/haar wordt er dan een nieuwe arbeidsplaats gecreëerd, 

met als label “vervanging”. 

Q11: Een personeelslid met een mandaat heeft minstens twee arbeidsplaatsen; een voor de  

terugvalpositie en een voor het mandaat zelf. Omdat een mandaatpositie per definitie 

tijdelijk is, moet deze arbeidsplaats dan ook het label “contractueel” krijgen, in plaats van 

“statutair”? 
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A11: Neen. Zowel de arbeidsplaats voor het mandaat zelf als de arbeidsplaats voor de 

terugvalpositie moeten het label “statutair” krijgen. 

Q12: In het Arbeidsplaatssjabloon wordt gevraagd om per arbeidsplaats mee te geven wie 

de beslissing genomen heeft om de arbeidsplaats te laten aanmaken/aanpassen, nl. de 

Vlaamse Regering (BVR) of de Leidend Ambtenaar (BLA). Wat is de juiste optie in het geval 

van een Secretaris-Generaal (SG) of een Administrateur-Generaal (AG)? En in het geval van 

een Algemeen Directeur (AD)? En in het geval van een arbeidsplaats bedoeld voor Sociale 

Maribel? 

A12: Het korte antwoord is dat BVR de voorkeur krijgt op BLA bij arbeidsplaatsen bedoeld 

voor een SG, AG, AD of Sociale Maribel. 

De redenering voor wat betreft SG/AG is de volgende: vermits het bestaan van de functies 

SG en AG samenhangt met het al dan niet bestaan van de entiteit an sich en vermits de VR 

beslist over het al dan niet bestaan van de entiteit, kiezen we ervoor om deze functies te 

koppelen aan arbeidsplaatsen beslist door de VR. 

Eenzelfde redenering geldt ook voor de functie van AD. Oorspronkelijk was namelijk 

afgesproken dat alle entiteiten met meer dan 500 personeelsleden één extra AD kregen. Dit 

was een politieke keuze, en dus met andere woorden een beslissing van de VR. 

Voor wat betreft Sociale Maribel merken we op dat dit eigenlijk externe 

projectfinancieringen van onbepaalde duur zijn, die omwille van die onbepaalde duur 

voorafgaand door de VR moeten worden goedgekeurd. Sociale Maribel valt trouwens onder 

personeelsuitbreidingsvragen, en ook daar verkiezen we BVR boven BLA.  

Q13: Welke functiecode moet de terugvalpositie van een mandaat als afdelingshoofd of 

leidend ambtenaar krijgen? 

A13: De juiste functiecode/functiebeschrijving op de arbeidsplaats van de terugvalpositie is 

die van de terugvalgraad, dus “directeur-generaal” voor SG/AG, “adjunct-directeur-

generaal” voor AD en “hoofdadviseur” voor Afdelingshoofd. 

Q14: Hoe moeten we werknemers registreren die bij de Kabinetten gaan werken? 

A14: We merken vooreerst op dat de Kabinetten buiten het Vlaams personeelsstatuur (VPS) 

vallen (buiten Diensten Vlaamse Overheid). Er moet dus geen arbeidsplaatsbeheer of 

personeelsplanning opgemaakt worden voor deze personeelsgroep. 

Bovenstaande impliceert dat werknemers die zij zelf aanwerven buiten de scope van de 

module Arbeidsplaatsbeheer vallen. Deze werknemers worden namelijk bepaald binnen het 

zogenaamde Kabinetsbesluit. Met andere woorden: deze werknemers zullen niet terug te 

vinden zijn in de module Arbeidsplaatsbeheer. 

De werknemers die echter niet door de Kabinetten zelf geworven worden, maar dus 

“gedetacheerd” worden naar hen vanuit een entiteit binnen de Vlaamse Overheid, krijgen 

een nieuwe arbeidsplaats bij de entiteit van oorsprong (in essentie een kopie van hun 

originele arbeidsplaats) met als label “terugkeermogelijkheid” en worden losgekoppeld van 

hun originele arbeidsplaats. Op deze manier komt de originele arbeidsplaats vrij om ingevuld 

te worden door de ‘vervanger’ (lees: hij/zij die de functie opneemt van de werknemer die nu 

bij de Kabinetten werkt). Hoe zie je dan het verschil tussen werknemers die via detachering bij 

de Kabinetten werken enerzijds en werknemers die een jaar onbetaald verlof nemen om bij 

een andere entiteit te werken anderzijds? In beide gevallen hebben zij toch bij de entiteit 

van oorsprong een arbeidsplaats met als label “terugkeermogelijkheid”? Klopt, maar je zou in 

het vrije tekstveld bij de arbeidsplaatsen voor de eerstgenoemde groep 
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“Kabinetsmedewerker” kunnen laten invullen, en voor de laatstgenoemde groep 

“Onbetaald verlof”. 

Hoe zit het dan met de cel Kabinetsondersteuning (KO)? De cel KO gaat over iets anders en 

handelt enkel over de ondersteunende, logistieke profielen die op een kabinet aan het werk 

worden gezet. Het is een cel die in een ‘moederdepartement’ is gepositioneerd. Deze 

mensen zijn officieel tewerkgesteld bij een departement en dus niet bij een kabinet, ook al zijn 

zij in de praktijk voltijds aan het werk in een kabinet. Je zou hen kunnen beschouwen als een 

soort ‘interne detachering’ (in tegenstelling tot ‘externe detachering’ zoals beschreven in de 

vorige paragraaf) binnen de Diensten Vlaamse Overheid naar een departement dat als 

‘moederdepartement’ fungeert om vandaaruit tewerkgesteld te worden in een kabinet. 

Q15: Hoe moeten we een Vlaamse Diversiteitsambtenaar registreren in de module? 

A15: De Vlaamse Diversiteitsambtenaar is geen mandaat volgens de strikt juridische 

betekenis van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), maar breder geïnterpreteerd neemt hij/zij 

wel een soort ‘mandaat’ op. Strikt juridisch gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een 

periode van 6 jaar (die verlengbaar is), vanwaaruit hij/zij het ‘mandaat’ van 

diversiteitsambtenaar uitoefent. Toegepast op Arbeidsplaatsbeheer heeft hij/zij dus twee 

arbeidsplaatsen: (a) de arbeidsplaats voor het ‘mandaat’ van Vlaamse 

Diversiteitsambtenaar, en (b) de arbeidsplaats om naar terug te keren wanneer hij/zij 

zijn/haar ‘mandaat’ neerlegt. Laatstgenoemde arbeidsplaats is geen terugvalpositie (want 

deze term geldt enkel voor mandaten zoals gedefinieerd in VPS), maar krijgt wel het label 

‘terugkeermogelijkheid’. 

Q16: We willen een nieuwe afdeling toevoegen aan ons organogram, en zijn dus meteen ook 

op zoek naar een nieuw afdelingshoofd. Hoe moeten we hem/haar registreren in de 

module? 

A16: Een personeelslid dat wordt aangesteld in het mandaat van afdelingshoofd, 

combineert twee graden: de graad van hoofdadviseur (op proef) en de graad van 

afdelingshoofd. In Vlimpers gebeurt de invoer door middel van twee arbeidsrelaties, 

waarvan één (nl. die van hoofdadviseur) inactief. 

Het VPS bepaalt dat het hoofd van het agentschap/departement (de leidend ambtenaar 

dus) de geselecteerde kandidaat toelaat tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur en 

dat hij/zij hem/haar aanwijst in de vacantverklaarde managementfunctie van 

afdelingshoofd met als graad afdelingshoofd en als rang A2A. Tijdens de proeftijd heeft deze 

werknemer dus reeds twee graden: de graad van hoofdadviseur op proef en de graad van 

afdelingshoofd. 

(Noteer ook de volgende, iets technischere, nuance: Om aangewezen te kunnen worden als 

afdelingshoofd moet hij/zij eerst of minstens vanaf hetzelfde ogenblik de basisgraad van 

hoofdadviseur op proef hebben. Het is niet noodzakelijk dat hij/zij reeds in deze graad van 

hoofdadviseur benoemd is. Hij/zij doorloopt de proeftijd in de graad van hoofdadviseur door 

de uitoefening van zijn/haar mandaat als afdelingshoofd.) 

Nadat de proeftijd met goed gevolg werd afgesloten, wordt de hoofdadviseur op proef 

vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur bij besluit van het hoofd van de entiteit. Hij/zij 

blijft aangesteld als afdelingshoofd (daaraan verandert er niets). Na de proeftijd blijft hij/zij 

dus twee graden behouden. 

Samengevat ziet de situatie er uiteindelijk zo uit: 
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 Arbeidsrelatie X Arbeidsrelatie Y 

Status arbeidsrelatie Inactief Actief 

Arbeidsplaats Actief Actief 

Status arbeidsplaats “Terugvalpositie” “Goedgekeurd” 

Mandaat aangevinkt? (APB) Neen Ja 

Graad Hoofdadviseur Afdelingshoofd 

Rang A2M A2A 

 

Q17: Hoe moeten we een IT-mandaat registreren in de module? 

A17: Er zijn vijf mogelijke IT-mandaten: 

1. Contractbeheerder (A 286) 

2. Strategiebeheerder (A 286) 

3. Coördinator IT-relatiebeheer (A 286) 

4. Financieel-administratief beheerder (A 284) 

5. Beheerder interne IT-dienstverlening (A 285). 

Enkel vastbenoemde ambtenaren van rang A1, A2, A2M en A2E komen in aanmerking voor 

een IT-mandaat (art. VI 68 §2). IT-mandaathouders hebben onderliggend een basisgraad 

waarin ze vastbenoemd  zijn en van waaruit ze aangesteld zijn in het mandaat. Zij hebben 

dus een terugvalpositie, net zoals de ‘normale’ mandaten uit vorige vraag Q16 en sectie 

10.14. 

Ter informatie: op het moment van schrijven (juni 2021) er is een wijzigend VPS-besluit in de 

maak waarbij de IT-mandaten in uitdoving worden geplaatst. Het is de bedoeling dat er in 

de toekomst geen nieuwe IT-mandaten meer worden toegekend, maar dat dergelijke 

functies voortaan in de graad van afdelingshoofd worden ingevuld. Tegelijk wordt er een 

overgangsmaatregel voorzien waardoor voor de huidige IT-mandaathouders alle thans 

geldende bepalingen van toepassing blijven. 

Q18: ntb 

A18: ntb 


