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Waarom je zou willen werken voor Erfgoed Vlaamse Ardennen; projectvereniging VARIANT? 

De projectvereniging VARIANT is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en 

erfgoed in de Vlaamse Ardennen tussen de gemeenten  Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 

Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en 

Zwalm. Binnen de projectvereniging zijn er momenteel een deelwerking rond cultureel erfgoed en een 

deelwerking rond onroerend erfgoed actief. Zij werken samen aan een integrale erfgoedbenadering 

onder de noemer Erfgoed Vlaamse Ardennen. Een deelwerking rond bibliothekensamenwerking is in 

opstart. Meer info hieromtrent vind je verder in deze informatiebundel terug. Bekijk ook zeker de 

website: www.erfgoedvlaamseardennen.be  

Erfgoed Vlaamse Ardennen ontvangt vanaf januari 2021 structurele steun van Vlaanderen voor een 

werking rond cultureel erfgoed en onroerend erfgoed en is voor de uitbreiding van haar team op zoek 

naar nieuwe collega’s. De invulling kan voltijds of deeltijds in samenspraak met de organisatie. Er 

worden 1,8 VTE aangeworven. 

Ben je gebeten door erfgoed? Ben je een doener en zijn samenwerken, begeleiden  en motiveren van 

groepen en mensen jou op het lijf geschreven? Heb je een brede interesse in het culturele veld? Schrikt 

een organisatie in volle groei je niet af, maar geeft het je net energie?  

Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken als deskundige erfgoed! 

Hieronder kan je informatie terugvinden over wat van jou de geknipte kandidaat maakt, wat je kan en 

mag verwachten, welke stappen je dient te doorlopen en hoe je kan solliciteren.  
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Voorstelling functie 

 

Deskundige erfgoed 

Niveau B 

Projectvereniging VARIANT 

 

1. Takenpakket 

Je zal onder meer volgende taken opnemen: 

 

 Vanuit het cultureel-erfgoedbeleid en het onroerend erfgoedbeleid voor de regio Vlaamse 
Ardennen eigen inhoudelijke acties opzetten en verwezenlijken. Je neemt hiervoor initiatief, 
bewaart het overzicht over de planning en het budget en begeleidt partners en stuurt hen aan 
waar nodig. Je zal taken uitvoeren binnen onderstaande domeinen. De bepaling van je 
verantwoordelijkheid voor een inhoudelijk domein wordt, rekening houdend met jouw 
interesses en ervaring en in samenspraak met het team bepaald en ligt nog niet vast. 

 Digitaal beleid: 

 Het uitwerken van een digitaal beleid voor het erfgoed in de streek met 
aandacht voor duurzame preservatie van digitaal cultureel erfgoed en een goede 
ontsluiting ervan. 

 Opvolgen van de ontwikkelingen rond erfgoeddatabanken en opbouwen van 
expertise rond erfgoeddatabanken. 

 Netwerking en vorming: 

 Het begeleiden van erfgoednetwerken om tot concrete resultaten te komen (bv. 
educatienetwerk, heemkringenoverleg, netwerken rond immaterieel erfgoed,…) 

 Samenwerken met andere sectoren (bibliotheken, culturele centra, 
regiopartners, …) aan gemeenschappelijke initiatieven. 

 Organiseren van vorming en toeleiden tot vorming rond cultureel en onroerend 
erfgoed. 

 Ondersteuning: 

 Bijstaan van lokale erfgoedwerkers, verenigingen en lokale besturen in 
inhoudelijke cultureel- en onroerenderfgoedtrajecten. Dit kan onder de vorm 
van procesbegeleiding (bv. in trajecten), adviesverlening, coaching, etc. De 
breedte van de onderwerpen gaat van erfgoedbehoud- en beheer en 
depotwerking tot educatie, vrijwilligerswerking, publiekswerking, etc. 

 Publiekswerking en educatie: 

 Werken aan zichtbaarheid van de erfgoedcel en IOED. 

mailto:info@assolutions.be
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 Uitwerken van projecten voor scholen, jongeren en diverse doelgroepen en in 
samenwerking met diverse organisaties en sectoren. 

 Communicatie 

 Communiceren zowel naar interne stakeholders (ambtenaren en besturen) als 
externe stakeholders (breder publiek). 

 Het vormen van een aanspreekpunt voor cultuur en erfgoed voor de 
stakeholders uit de regio. 

 Vrijwilligerswerking 

 Werken aan een vrijwilligersbeleid voor de organisatie en de opvolging en 
ondersteuning van de eigen vrijwilligers van de organisatie. 

 In functie van de brede werking van de organisatie van de projectvereniging VARIANT en samen 
met je collega’s (cultureel erfgoedcel, onroerend erfgoeddienst)  

 Het (mee) ontwikkelen, opvolgen en uitrollen van een intern en extern 
communicatiebeleid. 

 Het (mee) werken aan de streekidentiteit van de Vlaamse Ardennen en de 
samenwerking hierrond met diverse partners.  

 Het (mee) exploreren en implementeren van innovatie en nieuwe ontwikkelingen in de 
erfgoed en cultuursector 

 het bijstaan en opvolgen van enkele administratieve processen. 

Je voert de taken uit in nauw overleg met de andere medewerkers van de projectvereniging VARIANT 

(cultureel erfgoedcel, onroerend erfgoeddienst en bibliotheken samenwerkingsverband) en met de 

hoofdcoördinator. 

 

De projectvereniging VARIANT is een organisatie in volle ontwikkeling. Je taken en 

verantwoordelijkheden kunnen daardoor in de loop van de volgende jaren nog wijzigen, alsook de 

inhoud van de opdracht (naast cultureel erfgoed en onroerend erfgoed ook opdrachten rond een 

bredere cultuurwerking). Je bent voldoende flexibel om met deze verandering om te kunnen gaan. 
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2. Competenties 

Kerncompetenties: 

 Klantgerichtheid: je biedt oplossingen aan op maat van je klanten, komt afspraken na en 
onderhoudt en bouwt duurzame relaties op. 

 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben. 

Niveaugerelateerde competenties: 

 Medewerkers opvolgen 

 Motiveren 

 Adviseren 

 Overtuigen 

 Creatief denken. Je brengt nieuwe en originele ideeën naar voren en je komt doordacht tussen 

in het proces en de dynamiek, zodat de doelstellingen effectiever en efficiënter bereikt 

worden. 

 Objectieven stellen. Je kan objectieven stellen en accuraat plannen om je taken binnen de 

tijdspanne op een efficiënte wijze afwerken. 

 Oordeelsvorming. Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en je neemt tijdig besluiten, soms met 

onvolledige gegevens en onder strikte deadlines en druk. 

 Verantwoordelijkheid opnemen. Je kan zelfstandig werken, neemt initiatieven en weet 

wanneer je moet terugkoppelen. 

Functiespecifieke competenties: 

 Je hebt een concreet zicht op het domein van cultuur en erfgoed, van beleid tot 

vrijwilligerswerking, en hebt affiniteit met deze zaken binnen de regio Vlaamse Ardennen. 

 Je werkt graag samen en je bent een teamplayer binnen een klein en dynamisch team. 
 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden die zich vertalen naar vrijwilligerswerking, 

samenwerken met partners en partnerorganisatie en het brede netwerk. 
 Je bent een bruggenbouwer tussen partners, sectoren en inwoners en hebt respect voor 

anderen. 
 Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen 

(wervend en laagdrempelig, informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl gepast 
is. 

 Je leert snel bij wanneer je geconfronteerd wordt met nieuwe problemen. Je staat open voor 
verandering en houdt van de uitdaging van niet-vertrouwde taken. 

 De projectvereniging VARIANT is een organisatie in volle ontwikkeling. Je taken en 
verantwoordelijkheden kunnen daardoor in de loop van de volgende jaren nog wijzigen, alsook 
de inhoud van de opdracht (naast cultureel erfgoed en onroerend erfgoed ook opdrachten 
rond een bredere cultuurwerking). Je bent voldoende flexibel om met deze verandering om te 
kunnen gaan. 

 Je werkt oplossingsgericht en resultaatgericht en kan beperkingen en hindernissen omdenken 
tot kansen. 

mailto:info@assolutions.be
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Gedrag, inzet en attitude : 
 

Deze gedragskenmerken worden gedefinieerd in volgende competenties en zijn voor iedere functie 

van toepassing. 

 Loyaliteit 
 Altruïsme 
 Betrouwbaarheid 
 Emotionele weerstand 
 Stressbestendigheid 
 Integriteit 
 Waarden 

 

3. Kennisvereisten 

 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van projectvereniging VARIANT  
 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling. Dit gaat over de 

deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van VARIANT 
 Grondige kennis van de software van de dienst 
 Sectorkennis  
 Basiskennis van de werking van projectvereniging VARIANT in zijn geheel   

mailto:info@assolutions.be
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Aanbod 

1. Je salaris 

Het salaris bij een openbaar bestuur ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing. Je kan 

hierover dus niet onderhandelen.  

 

Er kan eventueel wel rekening gehouden worden met de ervaring die je reeds hebt opgedaan bij 

een vorige werkgever. Anciënniteit uit de overheid wordt sowieso overgenomen. Indien je ervaring 

hebt opgebouwd binnen de privé sector of als zelfstandige, dan kan deze, na goedkeuring van het 

bestuur, overgenomen worden indien deze nuttig is voor de functie. 

 

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, in een voltijdse functie - geïndexeerd) bedraagt 

2510 euro bruto per maand. Hieronder vind je de loonschalen (geïndexeerd) terug voor een functie 

op niveau B1-B3: 

 

Salarisschalen  B1  B2  B3 

Minimum 2.510 2.735 2.836 

Maximum 3.388 3.837 4.229 

0 2.510 2.735 2.836 

1 2.582 2.822 2.952 

2 2.582 2.822 2.952 

3 2.655 2.916 3.061 

4 2.655 2.916 3.061 

5 2.728 3.003 3.177 

6 2.728 3.003 3.177 

7 2.800 3.090 3.293 

8 2.800 3.090 3.293 

9 2.873 3.185 3.409 

10 2.873 3.185 3.409 

11 2.945 3.272 3.525 

12 2.945 3.272 3.525 

13 3.010 3.366 3.642 

14 3.010 3.366 3.642 

15 3.083 3.453 3.758 

16 3.083 3.453 3.758 

17 3.156 3.540 3.866 

18 3.156 3.540 3.866 

19 3.228 3.634 3.983 

20 3.228 3.634 3.983 

21 3.301 3.721 4.099 

22 3.301 3.721 4.099 

23 3.388 3.837 4.229 
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2. Je extralegale voordelen en arbeidsregeling 

Het betreft een voltijdse of deeltijdse betrekking (38 uren/week) in contractueel verband voor 

onbepaalde duur. De arbeidsregeling wordt in samenspraak met de organisatie bepaald. Er worden 

1,8 VTE aangeworven. 

Een aantrekkelijke vakantieregeling en omniumverzekering en kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen met de eigen wagen zitten mee in het pakket. 
 

Plaats van tewerkstelling: Markt 1, Zottegem 

 

Het loon wordt  aangevuld met enkele extra legale voordelen waaronder: 

 

 Maaltijdcheques 

 Hospitalisatieverzekering 

 Fietsvergoeding woon-werkverkeer / gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

 Groepsverzekering tweede pensioenpijler 

 
 
Aanwervingvoorwaarden 

 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een functie bij het bestuur, moeten de kandidaten:  

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren;  

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;  

3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;  

4. in voorkomend geval, voldoen aan de nationaliteitsvereiste.  

 

Specifieke aanwervingsvoorwaarden 

 Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een 

menswetenschappelijke richting. 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Je slaagt in de selectieprocedure. 

 Je hebt bij voorkeur affiniteit en aantoonbare ervaring met cultureel erfgoedwerking en/of 

onroerend erfgoedwerking. 

 Ervaring met (proces)begeleiding en projectwerking is een pluspunt. 

 Ervaring met erfgoedzorg, publiekswerking, doelgroepenwerking (bv. jongeren, kinderen, 

zorg- en kansengroepen), communicatie en vrijwilligerswerking zijn een pluspunt. 

 Je bent bereid om af en toe ‘s avonds en in het weekend te werken. 
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Aanwervingsprocedure 

 

1. Het indienen van je kandidatuur 

Wil je in aanmerking komen voor de functie, dan kan je op twee manieren solliciteren: 

 Online via : https://www.jobsolutions.be/register/7385 OF 

 Per e-mail naar: elien@assolutions.be  

 

Wij dienen volgende documenten te ontvangen van jou: 

 CV  

 Motivatiebrief 

 Een kopie van het gevraagde diploma 

 Een kopie van uittreksel strafregister (recent – niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan 

de uiterste inschrijvingsdatum) 

 

Daarnaast dien je je kandidatuur in voor de uiterste inschrijvingsdatum: 8 maart 2021 

 

De datum van de e-sollicitatie telt. 

 

2. Het aanwervingsexamen 

De aanwervingsprocedure bestaat uit: 

 Een preselectieproef: 
projectvereniging VARIANT voorziet, bij iedere selectieprocedure waarbij het aantal 
goedgekeurde kandidaturen meer dan 25 bedraagt, een eliminerende preselectieproef. De 
aanstellende overheid kan gemotiveerd afwijken van deze preselectieproef (bv. indien 
meerdere functies vacant zijn, er behoefte is aan een uitgebreide werfreserve, …). Deze 
preselectieproef gaat de andere selectiegedeelten vooraf. De preselectieproef wordt 
opgesteld en verbeterd door de selectiejury. De preselectieproef bestaat uit 
multiplechoicevragen op 100 punten met als doel de algemene ontwikkeling, 
vakkennis, … te toetsen. De vragen zijn gebaseerd op de functieomschrijving en de inhoud 
van de andere gedeelten van de desbetreffende selectieprocedure. De preselectieproef 
gebeurt anoniem. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van de behaalde punten. 
De 15 kandidaten met de hoogste scores (op voorwaarde dat zij minimaal 50% behalen) 
worden toegelaten tot het volgende examengedeelte. Het resultaat van de preselectie telt 
niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure. 
 

 Een schriftelijk gedeelte: 
hierbij kan wetgeving bevraagd worden, kan een schrijfproef voorzien worden, 
kan een informaticatest voorzien worden, kunnen casestudies gebruikt worden 
Het schriftelijk gedeelte kan ook open boek worden voorzien of in de vorm van een 
thuisproef. 
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 Een psychotechnisch gedeelte: 
Hierbij wordt via een interview en via diverse testen de overeenstemming 
met het gewenste profiel nagegaan. 
 

 Een mondeling gedeelte: 
Hierbij worden de communicatievaardigheden, motivatie, kennis, maturiteit en 

overeenstemming met het gewenste profiel nagegaan. 

 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig 
procent van de punten behalen. Indien een selectiegedeelte, met uitzondering van het 
psychotechnisch gedeelte of assessment, meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig 
procent van de punten behalen op elk van die proeven. Psychotechnisch gedeelte is niet eliminerend 
maar is adviserend naar de selectiecommissie toe tijdens het mondelinge selectiegedeelte. 
 
De selecties zijn vergelijkend. Dit betekent dat de kandidaten in een bindende volgorde volgens het 
aantal punten worden opgenomen. 

 

3. De wervingsreserve 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd. De geldigheidsduur van de wervingsreserve is vastgesteld 
op twee jaar. 
 

4. Selectiedata 

Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de data waarop de selectiegedeeltes zullen plaatsvinden. 

 

5. Nog inlichtingen nodig?  

We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van onze organisatie, de functie en de te doorlopen 

stappen. Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot A&S 

Solutions, die de organisatie van deze procedure volledig op zich neemt. Jouw contactpersoon is : Elien 

Van Ranst / 09/389.69.96 / elien@assolutions.be.  
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