
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 04 januari 2021 om 13.30 uur

Aanwezig:
Isabel Van Quickelberghe, voorzitter wnd.
Filip Meirhaeghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Frederik Van Nieuwenhuyze, lid

BESLOTEN ZITTING

1. AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN ZORGKUNDIGE C1-C2

Naar aanleiding van de opstart van de procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de 
functie van zorgkundige C1-C2 kan na het aflopen van de selectieprocedure overgegaan worden tot het 
vaststellen van het wervingsreserve.

Er wordt kennis genomen van het proces-verbaal van het mondeling gedeelte voor de aanleg van een 
wervingsreserve voor de functie van zorgkundige C1-C2. Er wordt een wervingsreserve met een looptijd 
van 1 jaar, verlengbaar tot maximum 3 jaar. Hierbij wordt een kandidaat opgenomen in de 
wervingsreserve zorgkundige C1-C2.

2. OPENVERKLARING VAN EEN FUNCTIE ZORGKUNDIGE C1-C2

Na afloop van de selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van 
zorgkundige blijkt dat de laureaat, reeds aan de slag is als zorgkundige C1-C2 met een contract van 
bepaalde duur, kan worden aangesteld als zorgkundige C1-C2 onbepaalde duur na openverklaring.

De functie van zorgkundige C1-C2, in deeltijds contractueel verband met een opdracht van 30,4/38, 
wordt open verklaard. De invulling van deze vacature gebeurt door te putten uit de wervingsreserve 
aangelegd voor deze functie zorgkundige C1-C2, zoals vastgesteld bij besluit van het vast bureau van 4 
januari 2021.

3. AANSTELLING VAN EEN ZORGKUNDIGE C1-C2

Naar aanleiding van de openverklaring kan worden overgegaan tot de aanstelling van een zorgkundige 
C1-C2. De aanstelling gebeurt op basis van het vastgelegde wervingsreserve na afloop van de 
selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van zorgkundige C1-C2.

Na geheime stemming wordt de enige kandidaat die werd opgenomen in de wervingsreserve 
zorgkundige C1-C2 vanaf 5 januari 2021 aangesteld als zorgkundige C1-C2, in deeltijds contractueel 
verband met een opdracht van 30,4/38.



Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley VAN QUICKELBERGHE Isabel
algemeen directeur voorzitter wnd.
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