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De Dienst van de Bestuursrechtscolleges zoekt een straffe:

ICT-Solution Architect
Contract onbepaalde duur
Brussel
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Werken voor Vlaanderen connect en bij de DBRC
Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het
verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor
Vlaanderen connect.
Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren
opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.
Bij Vlaanderen connect. wordt je voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de
entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar je ondersteuning biedt bij het
realiseren van een data gedreven overheid.
Je werkt voor Vlaanderen connect met een contract voor onbepaalde duur.
Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.
Vlaanderen connect zoekt profielen die:
-

ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
flexibel zijn;
op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in
de verschillende entiteiten;
het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden.
*

Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan de Dienst van de
Bestuursrechtscolleges.

Werken bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), een entiteit van de Vlaamse overheid
- de meest aantrekkelijke werkgever in de publieke sector volgens Randstad (2019) - wil zeggen dat
je elke dag opnieuw het beste van jezelf geeft, in een job die een verschil maakt in de maatschappij.
Zo bouwt de DBRC samen met jou aan de Vlaamse bestuursrechtspraak van morgen!
Naast oog voor de samenleving heeft de DBRC ook oog voor zijn medewerkers. Een flexibele
werkplanning met ruimte tot thuiswerk is ingebakken in onze bedrijfscultuur. Dankzij onze
efficiënte IT-diensten en digitale systemen, slagen we er in om het merendeel van onze activiteiten
digitaal uit te voeren. Je werkplek is waar je computer staat.
Verder hechten we belang aan een goede work-life balance, een fijne teamsfeer en een goede
werkomgeving.

Context
De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (kortweg DBRC) is opgericht met het decreet van 4 april
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
De DBRC is de dienst die inhoudelijk en administratief drie onafhankelijke Vlaamse
bestuursrechtscolleges overkoepelt en ondersteunt : de Raad voor Vergunningsbetwistingen
(RvVb), het Handhavingscollege (HHC) en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (R.Verkb).
De DBRC bevindt zich in Brussel, op 2 minuten wandelafstand van het treinstation Brussel- Noord.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt beroepen over in Vlaanderen verleende of
geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen.
In het kader van de handhaving van de omgevingsvergunning behandelt het Handhavingscollege
de beroepen tegen beslissingen in laatste aanleg over bestuurlijke geldboetes, al dan niet vergezeld
van een voordeelontneming.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt in hoofdzaak de bezwaren die tegen een lokale
verkiezing worden ingebracht en gaat de juistheid na van de zetelverdeling tussen de lijsten en
van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.
De DBRC telt momenteel een 60-tal personeelsleden onder leiding van een eerste voorzitter en 9
voltijdse bestuursrechters.
Meer informatie vind je op www.dbrc.be.

Doel van de functie en takenpakket
De DBRC heeft de voorbije jaren, samen met een externe ICT-partner, voornamelijk gewerkt aan
de interne digitalisering door het bouwen en het verder uitbreiden van een performant
dossierbehandelingssysteem gebaseerd op case management en CMMN, met SharePoint als
bijbehorend document management systeem. Tevens werd recent een beperkte
loketfunctionaliteit gecreëerd voor het indienen van processtukken.
Na een grondige voorbereiding wil de DBRC de komende jaren radicaal inzetten op een
verregaande digitalisering van zijn dienstverlening:

-

-

door een volledig digitale procedure bij de bestuursrechtscolleges mogelijk te maken via
de bouw van een extern platform dat aansluit op de bestaande (maar uit te breiden en te
optimaliseren) backoffice alsook op andere systemen, en
door een optimale ontsluiting van de rechtspraak te verwezenlijken via de bouw van een
interne en externe kennisdatabank, met bijbehorende, complexe zoekfunctie die aansluit
op het dossierbehandelingssysteem.

Als ICT- solution architect ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging,
bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur met als doel de business
behoeften vanuit de organisatie adequaat te vertalen in performante en coherente ICToplossingen. Je werkt hiervoor nauw samen met de Projectleider Digitalisering van de DBRC en
zorgt voor ondersteuning zowel op strategisch niveau (enterprise-) als binnen één of meerdere
domeinen (business-, process-, information-, application-, data-, technical-,…).
Je bent betrokken in en geeft advies over bestaande en nieuwe ICT-projecten en staat de business
users/het projectteam van de DBRC vanuit technisch oogpunt bij in de samenwerking met de
externe ICT-partner.
Je staat – samen met de Projectleider Digitalisering – op het kruispunt tussen business en ICT en
vertaalt het IT-vakjargon en technische vraagstukken bevattelijk naar business users toe.
Je onderzoekt of het door de externe ICT-partner voorgestelde architecturaal kader en de concrete
modellen, procedures en/of bouwstenen een adequate technische vertaling zijn van de
strategische doelstellingen van de DBRC.
Je hebt een hands-on mentaliteit, je hebt oog voor detail en werkt resultaat- en oplossingsgericht.
Samen met de Projectleider Digitalisering en de business users/het projectteam van de DBRC ben
je het enthousiaste uithangbord van de digitalisering binnen de organisatie!
Jouw profiel is nieuw binnen de DBRC dus we verwachten van jou dat je – in samenwerking met
de Projectleider Digitalisering – dit verder helpt invullen en uitbouwen. Een greep uit je
takenpakket:
-

-

-

-

Je bent verantwoordelijk voor (de visie op) het IT-landschap en vertaalt dit naar een
concrete infrastructuur en applicaties met bijhorende datastructuur.
Je neemt deel aan workshops en helpt mee om de business behoeften te vertalen in
performante en coherente IT-oplossingen. Je bewaakt dat de oplossingen ‘future-proof’
zijn.
Je identificeert de mogelijke inzet van standaard ‘bouwstenen’ van de Vlaamse overheid
(Radicaal digitaal) en andere standaarden die gebruikt kunnen worden voor de oplossing.
Je gebruikt je knowhow om de business en functionele analisten van de externe ICTpartner te challengen. Je bewaakt dat de ontwikkelde oplossingen voldoen aan de
behoeften van de business, je valideert mee vanuit een technisch oogpunt en geeft
technische feedback aan de externe ICT-partner.
Je volgt problemen met de ontwikkelde oplossingen mee op en identificeert of er een
verband is met het product, het maatwerk of andere, externe factoren (servers, SharePoint,
infrastructuur en diensten Vlaamse overheid, …).
Je bewaakt, in overleg met de business users en de data protection officer, dat de ICTarchitectuur en de security in overeenstemming zijn met de regelgeving rond
gegevensbescherming en privacy. Je geeft advies over rechtenbeheer, audit trails,
veiligheid, … Je voert hieromtrent risico analyses en kwaliteitscontroles uit.

-

-

Je volgt mee de problemen op die opduiken in het kader van support van de ontwikkelde
toepassingen, je ondersteunt de business users vanuit technisch oogpunt en je zorgt voor
bijsturing van de ICT-architectuur, waar nodig.
Je beheert technische documentatie van de projecten en toepassingen, in overleg met de
business users.
….

Profiel en competenties
De DBRC is op zoek naar een gemotiveerde IT-enthousiasteling om het digitaliseringsteam
technisch te versterken.
-

Je beschikt over een diploma in de informatietechnologie en hebt minimaal 2 jaar relevante
werkervaring.

-

Je kan terugvallen op een algemene kennis van Architecture Management, Infrastructure
and Operations, Application Development and Management en Security and Risk
Management.
Je hebt een goede kennis van de principes en concepten van een Service-Oriented
Architecture (SOA).
Je kent en begrijpt de software development lifecycle en kan terugvallen op praktische
ervaring bij het ontwikkelen van applicaties: configuration management, test
management, build management; integration management, release management.
Je hebt een brede interesse in verschillende technologieën en staat open om je verder te
verdiepen in een bepaalde technologie als dit nuttig zou blijken voor je job.
Kennis van case management, CMMN, SharePoint, de (digitale) bouwstenen van de Vlaamse
overheid is een troef, net als affiniteit met juridische terminologie en/of ervaring met
digitaliseringsprocessen in een juridische context.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.

-

-

-

Kortom, je bent een teamspeler met een gedegen technische kennis en achtergrond, die van de
digitalisering binnen de DBRC mee een succesverhaal wil maken.

Aanbod
Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:
-

een vast en variabel salaris op basis van prestaties
een mobiliteitsbudget
maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
een groepsverzekering
mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van
38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11 en 15/11). Verder zijn er flexibele
werkuren en kan je thuiswerken.

Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect nog van verschillende andere voordelen: je werkt bij
entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken
aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je
doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via
Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling
Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel-Noord, bij de DBRC. Dat is een fijne
en gedreven organisatie waarin het ook mogelijk is om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.

Interesse?
Voor bijkomende uitleg over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Sofie Desmet
via sofie.desmet1@vlaanderen.be.
Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en de procedure, kun je contact opnemen met
Inge Peeters via vlaanderenconnect@ascento.be
Wil je solliciteren voor deze
vlaanderenconnect@ascento.be

functie?

Mail

je

CV

en

motivatiebrief

naar

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.
Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde
aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de
procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de
best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Procedure
Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij
de DBRC.
De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV screening worden uitgenodigd voor
één of meerdere selectiegesprek(ken).
Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe
partner Ascento.
Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen met Jan
Stoffels, Algemeen Beheerder van Vlaanderen connect via jan.stoffels@vlaanderen.be

