N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst :
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant :
Ik heb enkele bedenkingen bij de vacature voor de functie van archivaris die de gemeente
op haar website heeft bekendgemaakt.
Deze „archivaris” zal worden tewerkgesteld in de vzw Musée de la Résistance, gelegen
aan de Van Lintstraat nummer 14.
Zo bijvoorbeeld stel ik mij de vraag waarom deze vacature ondergebracht wordt bij
„Franse gemeenschapsaangelegenheden”, aangezien het hier gaat om een
oorlogsmuseum, een materie die bij mijn weten niet ressorteert onder de hoofding cultuur
die bij de ene of de andere gemeenschap zou behoren.
Deze vacature moet dan ook opengesteld worden voor iedereen, ook voor nietFranstaligen.
Nochtans is ze enkel op de Franstalige pagina’s van de gemeentelijke website
opgenomen, dus niet meteen zichtbaar voor Nederlandstaligen.
Actiris stoort zich blijkbaar niet aan het feit dat dit om een Franstalige vzw gaat vermits het
de vacature ook naar Nederlandstaligen stuurt.
Ik vraag me ook af waarom voor een functie van archivaris het diploma van bibliothecarisdocumentalist wordt gevraagd.
Er bestaat in België nochtans een interuniversitaire opleiding voor archivaris.
Maar deze opleiding die leidt tot een universitair manamadiploma bestaat enkel in het
Nederlands.
Het gevraagde diploma, bibliothecaris-documentalist daarentegen, is van niveau 2+.
U vraagt dus blijkbaar andere competenties dan diegene waar de functietitel van de
vacature naar verwijst.
Tot slot vermeldt de vacature dat passieve kennis van het Nederlands, het kunnen voeren
van een eenvoudig gesprek in het Nederlands of het behalen van het Selorattest volstaan.
Aangezien dit duidelijk een functie in overheidsdienst betreft, zij het een vzw
gecontroleerd door de gemeente Anderlecht, volstaan de vereisten in de vacature wat
betreft de kennis van het Nederlands duidelijk niet. Ambtenaren bij lokale besturen of bij
instellingen die daarvan afhangen, moeten tweetalig zijn.
Daarnaast ressorteert een vacature bij een lokaal bestuur onder de noemer mededeling
aan de burger. En die moeten volgens de taalwetgeving in bestuurszaken zowel in het
Nederlands als het Frans worden bekendgemaakt.
Mijn vragen zijn dan ook:

1) Wat is de reden dat deze vacature duidelijk niet wordt aangeboden aan
Nederlandstaligen, aangezien er best wel Nederlandstaligen te vinden zijn die het
Frans voldoende machtig zijn om deze functie waar te nemen.

2) Is de vraag naar een diploma van niveau 2+ een bewuste keuze?
3) Zo ja, welk argument hebt u hiervoor?
4) Wat is de reden voor de discrepantie tussen de functietitel in de vacature en de
vermelding van het vereiste diploma?

5) Kan iemand met het diploma van archivaris eveneens solliciteren voor deze functie?
6) Bent u van plan om deze vacature alsnog in het Nederlands te publiceren?
7) Zoniet, waarom niet?
Ik dank u voor uw antwoord
Monsieur l’Échevin CUMPS répond que N. VAN LYSEBETTEN a raison sur certains
points et tort sur d'autres. Il estime que cette dernière à tort quant au fait que cette offre
d'emploi a bien été publiée en Néerlandais sous les pages néerlandophones du site
communal, vérification en a été faite. Là où elle a raison est qu'il y a erreur de la part de
l'administration d'avoir repris le profil de fonction dans le département des affaires
communautaires francophones. Pour être plus conforme à la réalité, il faut que cette
fonction dépende des deux départements francophone et néerlandophone. N. VAN
LYSEBETTEN a également raison sur le fait que le candidat doit avoir une connaissance
courante du Néerlandais. Il aurait donc été plus correct de mentionner que le candidat ait
une excellente connaissance de l'une des deux langues officielles de la région et qu'il
puisse tenir une conversation courante dans l'autre de ces deux langues. Les offres
d'emploi seront modifiées en conséquence. Quant à savoir s'il faut un niveau A ou B,
Monsieur l’Échevin a fait confiance au service « Musées » qui lui a dit qu'un graduat, un
bachelier, de niveau B serait efficace dans cette mission d'inventaire du « Musée de la
Résistance », ce qui est aussi financièrement plus avantageux qu'un niveau A. Cela
n'empêche pas les titulaires d'un niveau A de postuler s'ils le souhaitent.

