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Statistisch analist (niveau A) 

voor de gemeenschappelijke Steundienst van het Openbaar Ministerie 

Tewerkstellingsplaats: Parket-generaal bij het hof van beroep te ANTWERPEN 

  
 
 

De Steundienst van het Openbaar Ministerie zoekt nieuw talent!  

Heb je interesse in statistische analyses en wil je zo je steentje bijdragen aan een betere en transparante 

werking van het Openbaar Ministerie?  

Dan is de job van statistisch analist bij de Steundienst van het Openbaar Ministerie iets voor jou!. 

 
 

 JOBINHOUD 

 

Je draagt bij aan de ontwikkeling van betrouwbare en eenduidige statistieken over de activiteiten van het 

Openbaar Ministerie en je werkt diepgaande statistische analyses uit, teneinde tot een beter inzicht te 

komen in de globale werking van het Openbaar Ministerie en in de samenhang van zijn werkzaamheden met 

die van de andere componenten van het strafrechtstelsel. 

Je neemt deel aan verschillende specifieke statistische projecten, waarbij je ook de projectmanager kan zijn. 

Je organiseert vergaderingen en je documenteert de verschillende projecten. 

Je verzamelt relevante informatie en gegevens, waarbij je instaat voor de kwaliteitscontrole van deze 

gegevens en de opgestelde statistieken. Je analyseert de verzamelde gegevens om zo de resultaten te 

interpreteren en conclusies te formuleren. Je staat in voor het verspreiden van kwaliteitsvolle informatie, 

verslagen, presentaties,… waarbij je contactpersoon bent voor jouw expertisedomein.  

Binnen deze functie zal je dus concreet de volgende rollen opnemen: 

 Als statistisch analist de verzamelde gegevens verwerken, analyseren en duiden. 

 Als gegevensbeheerder deelnemen aan het beheer van de statistische datawarehouse en toezien op 

de kwaliteit van de gegevens die erin zijn opgenomen. 

 Als beleidsadviseur in jouw expertisedomeinen meewerken aan de evaluatie van het strafrechtelijk 

beleid of beheer van het Openbaar Ministerie op lokaal en nationaal niveau. 

 Als communicator de relevante en kwaliteitsvolle informatie binnen zijn competentie- en 

expertisedomein communiceren in een aan het doelpubliek aangepaste vorm en overeenkomstig het 

deontologische en methodologische kader van de functie. 

 Als kennisbeheerder jouw expertise ontwikkelen, op peil houden en overbrengen alsook zorgen voor 

een wetenschappelijke monitoring van jouw deskundigheidsgebied(en). 

 

 

 WERKGEVER 

 

De gemeenschappelijke Steundienst van het Openbaar Ministerie heeft één vacante plaats voor een 

statistisch analist binnen het parket-generaal Antwerpen (Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen). 

De Steundienst van het Openbaar Ministerie wil een kwalitatief expertisecentrum zijn dat zowel op 

beheersmatig als beleidsmatig vlak een volwaardige ondersteuning biedt aan enerzijds de Colleges, raden 
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en expertisenetwerken en anderzijds de gerechtelijke entiteiten. Prioritair moet de Steundienst de nodige 

expertise uitbouwen om het Openbaar Ministerie te begeleiden bij de invoering van het autonoom beheer. 

Men moet zich tot de Steundienst kunnen richten met het oog op het onderzoeken van juridische en 

criminologische kwesties en het beantwoorden van vragen rond budget, personeel, ICT,… . Ook moeten de 

mensen van de Steundienst zichtbaar zijn op het terrein om pilootprojecten en veranderingstrajecten in 

beleid en beheer te begeleiden. 

Voor meer informatie: www.om-mp.be 

 

 

 PROFIEL 

COMPETENTIES 

Gedragsgerichte competenties  

 Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende 

conclusies. 

 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid 

op je te nemen voor de correctheid van je ondernomen acties. 

 Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de 

vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

 Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 

de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert 

hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

 Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door 

je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en 

kennis eigen te maken. 

 
Technische competenties 

 Goede kennis inzake statistiek. 

 Goede kennis van MS Office. 

 Basiskennis van de rechterlijke orde, het strafrecht en het strafprocesrecht. 
 

Redeneervaardigheden  

 Abstracte redeneervaardigheden 

 Numerieke redeneervaardigheden 

 

Pluspunten: 

 Je wordt tewerkgesteld binnen een tweetalige context (Nederlands/Frans), waarbij kennis van de 

tweede landstaal een meerwaarde biedt; 

 Kennis van de statistische software SAS. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Vereist diploma:  

Universitair licentiaats- of masterdiploma met een degelijke opleiding inzake statistiek. 

 

http://www.om-mp.be/
http://www.selor.be/comp.aspx
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 AANBOD 

 
Je wordt aangeworven als attaché A1  op basis van een voltijds contract van bepaalde duur, met 
mogelijkheid tot verlenging / statutarisering (cf. www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18273) 

 
Loon 
Weddeschaal NA11: minimum aanvangswedde: 37.787 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de 
huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen  

 uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  

 voordelige hospitalisatieverzekering  

 gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  

 mogelijkheid voor een fietsvergoeding  

 allerlei sociale voordelen  

 beschikken over laptop  

 bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen  

 mogelijkheid tot telewerk  

 26 dagen verlof per jaar  

 glijdende werkuren in een 38-uren week.  

 

 

 SELECTIEPROCEDURE 

 Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de jury zich het voorrecht een preselectie te doen op 

basis van een grondige analyse van de CV’s. 

 De selectie zal bestaan uit een interview om de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met 

de specifieke eisen van de functie, zijn motivatie en zijn belangstelling en affiniteit met het werkterrein te 

beoordelen.  

 Niet aangeworven kandidaten die geslaagd zijn, worden opgenomen in een wervingsreserve. 

 

 

 SOLLICITEREN 

Solliciteren kan tot en met 31 december 2018. 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum vitae met een kopie van je diploma en een 

uitgebreide motivatie naar Ellen.VanDael@just.fgov.be 

 

 

 CONTACTGEGEVENS 

Contactpersoon Steundienst Openbaar Ministerie: 

Ellen Van Dael  

Coördinator Bureau Statistische Analyse  

T 02/557.42.37 

Ellen.VanDael@just.fgov.be 

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18273
mailto:Ellen.VanDael@just.fgov.be
mailto:Ellen.VanDael@just.fgov.be

