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Verwante documenten en hulpmiddelen 
Functieprofielen 
Competentiewoordenboek vzw Stijn 
Scoreformulier gedragsgericht interview 
Aanwervingsformulier  
Praktische richtlijnen bij indiensttreding 
Registratiedocument onthaal nieuwe werknemers 
Document gedragsgericht interview 
 
Werkwijze 
1. Spontane sollicitaties 
Spontane sollicitaties zijn sollicitaties die geen reactie zijn op een bekend gemaakte vacature. 
De brieven en CV worden geklasseerd in een kaft en de gegevens worden opgenomen in de databank 
sollicitaties. 
De sollicitant krijgt binnen de maand een schriftelijk antwoord met de mededeling dat er geen 
openstaande betrekking is en dat ze opgenomen zijn in de interne databank sollicitaties. Dit wordt 
opgevolgd door de administratief medewerker. 
 
2. Invulling van een vacature 
We maken geen onderscheid tussen een tijdelijke en een openstaande betrekking. 
 
Wij maken een uitzondering bij een persoon die reeds voldoende bekend is bij het directieteam. 
Indien deze persoon past binnen het functieprofiel van de openstaande betrekking kan er dadelijk 
overgegaan worden tot de aanwerving. We houden rekening met potentiële kandidaten binnen heel 
dienstencentrum ’t Klavertje. 
 
Indien we een vacature hebben wordt het functieprofiel bekeken en beoordeeld of dit al dan niet 
moet aangepast worden. Bij het opstellen van het functieprofiel, worden het stramien en het 
competentiewoordenboek van vzw Stijn gebruikt. 
 
De selectiecommissie wordt vastgelegd.  
Deze bestaat minimaal uit twee personen van het directieteam. Voor selectie van de directeur, zetelt 
er iemand van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht in de commissie.  
De selectiecriteria voor de brieven, voor de eventuele schriftelijke proef en het mondeling gesprek 
worden vastgelegd. 
 
Het bekendmaken van de vacature: 
Afhankelijk van de vacature en de tijd, wordt de vacature bekend gemaakt binnen Dienstencentrum 
’t Klavertje, binnen vzw Stijn (via website en plaatselijke blaadjes), VDAB of kranten. 
De ‘spontane sollicitanten’ worden bevraagd of ze al dan niet kandidaat zijn voor deze vacature. 
 
Een eerste selectieronde gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Mogelijke 
criteria hierbij zijn het diploma, de werkervaring, motivatie, noden van het team, de regio.  
Indien nodig, omwille van het aantal kandidaten, of omwille van de selectieproef, kan er een 
schriftelijke proef gehouden worden. 
 
De laatste selectieronde bestaat uit een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de competenties 
bevraagd. We doen dit via de methodiek van het gedragsgericht interviewen. 
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Voor de selectie van de directeur kan er bijkomend een advies gevraagd worden aan een extern 
selectiekantoor.  
 
De evaluatie gebeurt aan de hand van het scoreformulier gedragsgericht interview, gebaseerd op het 
functieprofiel. 
 
De beslissing tot aanwerving gebeurt door de directeur, na advies van de selectiecommissie. 
Voor de selectie van de directeur doet de selectiecommissie een voorstel aan de Raad van Bestuur 
van vzw Stijn, die uiteindelijk beslist over de aanstelling van een nieuwe directeur. 
 
De gegevens van de selectie worden door de administratief medewerker bijgehouden in een 
databank selectie. 
Alle kandidaten krijgen een antwoord of ze al dan niet weerhouden zijn voor deze vacature. 
 
3. In dienst nemen nieuw personeelslid 
De directeur geeft via het aanwervingsformulier de opdracht aan de personeelsdienst tot het 
opstellen van het contract. 
 
De direct leidinggevende staat in voor de introductie van de nieuwe werknemer, eventueel met 
peter- en meterschap. Hij/zij overloopt de ‘praktische richtlijnen bij indiensttreding’.  Hierbij wordt er 
voldoende aandacht besteed aan het wegwijs maken van de nieuwkomer in de voorziening. 
De personeelsdienst staat in voor het ‘registratiedocument onthaal nieuwe werknemers’.  
 
Registraties 

Registratie wie indexering bewaartermijn 

Databank sollicitaties Administratief 
medewerker 

N-schijf Min. 1 jaar 

Brieven en CV’s sollicitanten Administratief 
medewerker 

Alfabetisch Min. 1 jaar 

Databank selecties Administratief 
medewerker 

N-schijf Min. 5 jaar 

Formulier aanwervingen Personeelsdienst Personeelsdossier Min. 5 jaar 

 
 


