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VLIR-UOS zoekt een strategy & quality advisor 

(m/v/x)  

Voltijdse betrekking, contract van onbepaalde duur 

De organisatie 

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het 

Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Zo financiert VLIR-UOS 

samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast kent VLIR-UOS 

beurzen toe aan studenten in Vlaanderen en het Zuiden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de 

versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden en de ontwikkelingsrelevante internationalisering van 

het hoger onderwijs in Vlaanderen.  

VLIR-UOS is onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en geniet financiering van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking (DGD). De hoofdzetel in Brussel telt een twintigtal werknemers, 

onderverdeeld in 3 diensten (programmadienst, financiële dienst, ondersteunende dienst) en enkele 

transversale functies (communicatie, informatie en data, strategie & kwaliteit). 

De functie 

Als strategy & quality advisor (SQA) adviseer je VLIR-UOS bij de strategische ontwikkeling van de 

organisatie (bv. ontwikkeling en opvolging strategie, beheer strategische dossiers, beheer 

verbeterprojecten, enz.) en van de kernprocessen van de organisatie (bv. veranderingstheorie, 

formulering, planning, monitoring en evaluatie van interventies gefinancierd door VLIR-UOS, enz.).  

Je rapporteert aan de directeur en functioneel aan het directiecomité. Als transversale functiehouder 

ben je sterk gelinkt aan de andere diensten in het algemeen en aan de programmadienst in het 

bijzonder. 

Je bent in hoofdzaak verantwoordelijk voor onderstaande resultaatsgebieden. 

Resultaatsgericht beheer 

 Ontwikkelen en implementeren van resultaatsgericht beheer voor de gehele werking van de 

organisatie; 

 Beheren van het normatief kader voor planning, monitoring en evaluatie; 

 Faciliteren van de opmaak van meerjarenprogrammaties;  

 Ontwikkelen en implementeren van methodes, richtlijnen en formaten voor de planning en opvolging 

van programma’s, projecten en beurzen (Theory of Change, resultaatsopvolging,...); 

 Ontwikkelen van kennisbeheer binnen de organisatie; 

 Ondersteunen van de hogeronderwijsinstellingen bij de ontwikkeling, monitoring en/of evaluatie van 

programma’s, projecten en beurzen;  
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 Ondersteunen van collega’s inzake planning, monitoring en evaluatie; 

 … 

 

Monitoring & evaluatie 

 Opvolgen en beheersen van het internationaal en Belgisch normatief kader voor evaluatie in het 

kader van ontwikkelingssamenwerking; 

 Uitvoeren, optimaliseren en bijsturen van het M&E-beleid van VLIR-UOS; 

 Consulteren van en rapporteren aan het Bureau UOS inzake evaluaties; 

 Garanderen van de certificatie van het M&E-systeem van de organisatie, en het waarnemen van de 

onafhankelijke evaluatiefunctie binnen de organisatie; 

 Beheren van evaluatieprocessen van programma’s, projecten en beurzen, conform het M&E-beleid 

(cfr. afstemming met programmaprocessen);  

 Voorzien in een meerjarenplanning van evaluaties voor programma’s, projecten en beurzen, in 

afstemming met de programmadienst; 

 Ontwikkelen van referentietermen voor thematische evaluaties, en deze evaluaties beheren; 

 Opvolgen van externe evaluaties; 

 Opzetten van leerprocessen m.b.t. evaluatie;  

 Vertegenwoordigen van VLIR-UOS op relevante fora of evenementen; 

 … 

 

Continue verbetering en innovatie 

 Ontwikkelen van concepten, methodes en formaten voor de verbetering van (de kwaliteit) van de 

interne werking (bv. omtrent verbetermanagement, risicobeheer, enz.); 

 Binnenbrengen en ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en methodes (voor het VLIR-UOS-

portfolio); 

 Zorgen voor vernieuwing in de organisatie op basis van o.m. benchmarking, deelname aan externe 

projecten, netwerken, ...; 

 Beheren van of bijdragen aan interne innovatieprojecten; 

 Ondersteunen van de organisatie inzake methodologische ontwikkeling (algemeen); 

 … 

 

Strategiebeheer van de organisatie  

 Adviseren van het directiecomité bij strategische dossiers;  

 Faciliteren van de opmaak en opvolging van de organisatiestrategie; 

 Bijdragen aan de jaarlijkse institutionele dialoog met de subsidiërende overheid; 

 Verdedigen van de belangen van VLIR-UOS op relevante fora; 

 … 
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Jouw profiel 

Motivatie 

Je bent een ervaren toekomstdenker, doorzetter en bruggenbouwer met een uitgesproken zin voor 

methodologische vernieuwing, een strategische en diplomatische aanpak en een focus op kwaliteit voor 

de externe en interne klant. 

Opleiding 

Je beschikt over een academisch diploma van de tweede cyclus (licentiaat/master), bij voorkeur in een 

vakgebied dat aansluit bij de beleidsproblematiek van landen in het Globale Zuiden. 

Ervaring 

Vereist  

 Werkervaring van minimum 6 jaar in een relevante functie;  

 Aantoonbare ervaring met monitoring en evaluatie, zowel op het niveau van beleidsontwikkeling als 

van het beheer ervan;  

 Aantoonbare ervaring met het realiseren van verbeterprojecten en methodologische ontwikkeling;  

 Aantoonbare ervaring met methodologieën voor projectbeheer (PCM, Theory of Change,…) en voor 

strategische planning. 

Wenselijk  

 Ervaring binnen een organisatie die werkt met projectdossiers en subsidieaanvragen;  

 Ervaring met de organisatie en uitvoering van interne en externe vormingsactiviteiten; 

 Werkervaring in de wereld van het Vlaams hoger onderwijs; 

 Terreinervaring in het Globale Zuiden. 

Competenties  

 Je beschikt over de volgende kenniscompetenties: 

o Monitoring en evaluatie; 

o Aantoonbare kennis van methodologieën voor projectbeheer (PCM,  Theory of Change,…) en 

voor strategische planning; 

o Vaardig met Excel;  

o Vlotte beheersing van Outlook, Word, PowerPoint, online platformen zoals bv. MS Teams, en 

databeheer in een Windows-omgeving;  

o Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Engels en Frans.  

 Volgende competenties zijn sterk ontwikkeld: 

o Visie 

o Organisatiesensitiviteit  

o Innoverend vermogen 

o Probleemanalyse 

o Oordeelsvorming 

o Initiatief 

o Overtuigingskracht 

o Klantgerichtheid  
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Ons aanbod 

 Een voltijdse functie volgens een 38-urenstelsel met voldoende flexibiliteit en de mogelijkheid tot 

thuiswerk.  

 Een dynamische omgeving van gedreven mensen in een modern kantoor in Brussel, in de nabijheid 

van openbaar vervoer en met veel aandacht voor welzijn op het werk in de brede zin. 

 Een loon volgens barema’s van de Vlaamse overheid. We houden rekening met relevante 

werkervaring.  

 Maximaal 35 dagen verlof per jaar voor een voltijdse functie.  

 Een uitgebreid pakket voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 

eindejaarstoelage, 100% terugbetaling van de kosten van woon-werkverkeer (abonnement 

openbaar vervoer in combinatie met/of een fietsvergoeding).  

 VLIR-UOS is een lerende organisatie die gericht is op continue verbetering en professionalisering. 

Er zijn collectieve en individuele opleidingsmogelijkheden.  

Selectieprocedure en indiensttreding 

 We selecteren gemotiveerde kandidaten op basis van hun opleiding, ervaring en competenties, en 

streven naar een diverse organisatie op vlak van gender, afkomst, beperking, religie, leeftijd, … 

 Procedure:  

o kandidaten sturen een motivatiebrief van maximum één bladzijde en hun curriculum vitae 

uiterlijk op 28 juni 2020 naar info@vliruos.be met als onderwerp ‘vacature SQA’; 

o de kandidaten die werden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief nodigen we zo 

snel mogelijk uit  voor een gesprek via een online tool (MS Teams, Zoom,…); 

o de kandidaten die na het gesprek verder worden overwogen, nodigen we uit om een schriftelijke 

proef vanop afstand voor te bereiden en per e-mail in te dienen vóór een bepaald tijdstip in de 

eerste week van juli; 

o de hoogst gerangschikte kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een assessment bij een 

externe partner (mogelijk online) van VLIR-UOS.  

 Het directiecomité draagt de als eerste gerangschikte kandidaat voor aan het Bureau UOS (Raad 

van Bestuur) en vervolgens aan het Bureau der Rectoren van de VLIR. 

 Je indiensttreding is zo spoedig mogelijk na succesvolle afronding van de selectieprocedure. 

 

Meer informatie 

 over de organisatie: www.vliruos.be 

 over de functie: Koen De Koster, SQA, koen.dekoster@vliruos.be; 02 550 19 69. 
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