
Infosessie – niveau C 

Solliciteren binnen de Stad, de 

selectieprocedure en 

voorbereiding



Inhoudstafel

1. DIGITAAL SOLLICITANTENBESTAND
– Hoe op de hoogte gebracht worden van interne vacatures? 

– Hoe solliciteren? 

2. DEELNAME SELECTIEPROCEDURE
– Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

• Interne mobiliteit (IM)

• Bevordering (BV)

• Aanwerving (AW) 

3. DE SELECTIEPROCEDURE
– Verloop
– Selectiecommisie
– Werfreserves

4. SELECTIEPRINCIPES

5. VOORBEREIDEN
– Competenties
– Selectietechieken

– Tips

6. LOOPBAANPARTNERS

7. VRAGEN?



1. DIGITAAL 

SOLLICITANTENBESTAND

• Bekendmaking

– Nieuwsbrief per mail

– Intranet (personeel>jobs en solliciteren>vacatures)

– Nieuw op intranet

– Circulaire 

→Minstens 2 weken om in te schrijven  op 

een vacature



1. DIGITAAL 

SOLLICITANTENBESTAND
• Hoe solliciteren?

– Registratie

– Sollicitatie

• Hoe kom ik in mijn dossier?
– Persoonlijke PC: via intranet 

(personeel>jobs en solliciteren>mijn online dossier)

– Geen persoonlijke PC: via internet 
www.gent.be>werken>werken bij stad Gent>online solliciteren>klik op 
deze link indien u reeds bij de Stad Gent werkt

– login en paswoord

!solliciteer steeds via je eigen dossier!

http://www.gent.be>werken>werken/






1. DIGITAAL 

SOLLICITANTENBESTAND
Indien alle stappen in 

de sollicitatiewizard 
zijn doorlopen (tot 
sollicitatie verzenden), 
krijg je per mail een 
bevestiging dat je 
correct hebt 
gesolliciteerd. 

Zoniet: contacteer de 
Dienst Rekrutering & 
Selectie!

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://217.149.133.129/sincere/images/poppetjes%2520duim%2520omhoog.jpg&imgrefurl=http://217.149.133.129/sincere/referenties.htm&usg=__LOUQqCrgJ2pLuaFJyQwntXaZL0M=&h=346&w=347&sz=34&hl=nl&start=42&zoom=1&tbnid=UEKD3r7WU-0_pM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=XVtbTt2GGombOsWG1ZMM&prev=/search%3Fq%3Dduim%2Bomhoog%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


1. DIGITAAL 

SOLLICITANTENBESTAND

Geen PC? Hulp nodig?

→De Dienst R&S heeft 

PC’s ter beschikking 

om te solliciteren 

→Administratief 

Centrum Portus 

(Keizer Karelstraat 1 –

gelijkvloers)



2. DEELNAME 

SELECTIEPROCEDURE

• Voorwaarden INTERNE MOBILITEIT (IM)
– Op het moment van uiterste inschrijvingdatum:

• minstens 1 jaar graadanciënniteit binnen dezelfde graad of 
in een andere graad van dezelfde rang 

• indien statutair: Belg of burger van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 
Bondsstaat

• soms bijkomende voorwaarden (rijbewijs, diploma, ervaring)

– Op het moment van indiensttreding:
• gunstig evaluatieresultaat voor de laatste evaluatie

• in voorkomend geval medisch geschikt 

• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• leerplicht
• taalkennis



2. DEELNAME 

SELECTIEPROCEDURE
• Voorwaarden BEVORDERING (BV)

– Op het moment van uiterste inschrijvingdatum:

•niveau-ancienniteit

• indien statutair: Belg of burger van een 
lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat

•soms bijkomende voorwaarden (rijbewijs, 
diploma, ervaring..)

– Op het moment van in dienst treding:

•= IM



Overzicht niveau ancienniteit

Bevordering naar: Niveauancienniteit

Cx (C4-C5 zoals hoofdtechnisch 
medewerker)

2 jaar in C

3 jaar in D

3 jaar in C en D samen

Bv ( B1 B2 B3 zoals consulent, 

controleur..)

4 jaar in C

4 jaar in D

4 jaar in C en D samen

Bx (B4-B5 zoals hoofdcontroleur) 2 jaar in B 

4 jaar in C 

4 jaar in B en C samen

Av (A1a-A3a zoals adjunct van de 

directie)

4 jaar in B 

4 jaar in C 

4 jaar in B en C samen



2. DEELNAME 

SELECTIEPROCEDURE
• Voorwaarden AANWERVING (AW)

– Op het moment van uiterste inschrijvingdatum:
• diplomavereiste die geldt voor het niveau

(A= Master-dipmoma, B= Bachelor-diploma, C= HSO-
diploma, D en E geen diploma)

• indien statutair: Belg of burger van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 
Bondsstaat

• soms bijkomende voorwaarden (rijbewijs, diploma, ervaring)

– Op het moment van indiensttreding:
• in voorkomend geval medisch geschikt 

• de burgerlijke en politieke rechten genieten

• leerplicht

• taalkennis



2. DEELNAME 

SELECTIEPROCEDURE
• Aandachtspunten bij bijkomende 

voorwaarden:
– Let erop dat documenten tijdig aan het 

dossier hangen!

– Bij ervaringsvereiste: volledige jaartallen, 
goede beschrijving waaruit blijkt dat je 
ervaring hebt

– Laatstejaarstudent: bewijs aanvragen bij 
school

– Buitenlands diploma: homologatie aanvragen 
bij NARIC Vlaanderen



2. DEELNAME 

SELECTIEPROCEDURE

Aangesteld via verkorte procedure

• enkel deelnemen via AW mogelijk



3. De selectieprocedure

• Uitgangspunt: indien je wil veranderen van 
functie moet je een selectieprocedure
doorlopen. 

• TENZIJ: 
– zelfde graad binnen een departement 

(interne dienstaanwijzing (=IDA)door 
departementshoofd → mogelijks eerst 
adviesgesprek)

– als men een leidinggevende functie opneemt 
→geschiktheidsproef!



3. De selectieprocedure

• Statutair vs contractueel?

– Uitgangspunt: statutair tenzij 

• Contract gebonden aan subsidies

• Contract van bepaalde duur



3. De selectieprocedure

• Volgorde IM BV AW 
– Uitgangspunt: cascade!
– Uitzonderigen: enkele voorbeelden: 

1. Enkel AW
• In geval van gesubsidieerde vacatures (bijvoorbeeld 

GESCO) (Stedenfonds valt hier niet onder).

• In geval van vervangingscontracten.

2. Tegelijkertijd IM, BV en AW (IBA)
• In geval de vacature een specifieke ervaring of een diploma 

vereist

• Directeursfuncties

3. IM + BV samen
• Voor bevorderingsgraden (coördinator, hoofdtechnisch 

medewerker..)



3. De selectieprocedure

• Standaardverloop
– 1e eliminerende onderdeel (schriftelijk, praktisch, 

vaardigheidsdeel) – (30->50p)

– Niet eliminerend, adviserend, psychotechnisch 
onderdeel

– 2e eliminerend onderdeel (mondeling, case, 
rollenspel) – (70->50p)

→ Slagen = 50% 

→ Slagen totaal = 60% BEHALEN om opgenomen te 
worden in de werfreserve



3. De selectieprocedure

• Uitzondering: IM 1 stap
– Omdat het een heraanstelling betreft in 

dezelfde graad of andere graad zelfde 
rang 

– Enkel in geval van cascade

– Geen externe jury vereist

– Mondeling deel op 100 punten

– Slagen = 60%



3. De selectieprocedure

• Als er teveel kandidaten zijn:

– Preselectie (niet voor IM en BV, wel AW 

of IBA)

– Contingentering (niet voor IM en BV, wel 

AW of IBA)



3. De selectieprocedure

• Selectiecomissie

– Minstens 1/3 extern jurylid

– Hetzij inhoudelijke, hetzij selectie-

experten

– Kan geheel of gedeeltelijk worden 

uitbesteed (hudson, search en selection, 

randstad)



3. De selectieprocedure

• Werfreserves 
Duur: min 3 jaar, max 5 j

– Werfreserve met pools

• Generieke functies die voorkomen op meer dan 1 dienst 

(vb:autotechnicus, adm med, consulent)

• Oriënteringsgesprekken = Fit tussen specifieke dienst en 

interesses, ervaring, motivatie kandidaat. 

– Werfreserve met rangschikking

• Indien 1 specifieke vacature voor een specifieke dienst



4. Selectieprincipes

• Selectie is een techniek om op een 

zo objectieve manier een inschatting

te maken van iemands toekomstig 

functioneren in een bepaalde 

functie.

• GEEN evaluatie



4. Selectieprincipes

→Competenties

= “verzameling van kennis, vaardigheden of 
attitudes die meetbaar en/of waarneembaar zijn 
en die u in staat stellen een huidige of 
toekomstige graad, functie of rol goed uit te 
voeren”

→Woordenboek
→ Staan steeds in de advertentie

→ Ken je van de functioneringsgesprekken

→ Staan in het competentiehandboek (LINK: 
thema’s>personeel>competentiehandboek)



5. Voorbereiden

1. Lees de functiebeschrijving

2. Bekijk de competenties

3. Denk eens na waarom deze 

competenties nodig zijn in deze 

functie en denk eens na of je deze 

competenties hebt



5. Voorbereiden

• Hoe beoordelen we competenties?

– In elk onderdeel (Praktische proef, 

Psychotechnisch, mondelinge proef)

– Elk jurylid gaat akkoord

– Anoniem





5. Voorbereiden

• Praktische proef

– Deeltje van de functie doen

– Link met de functieinhoud

– Geen algemeen oordeel (goed/fout) 

maar een beoordeling per competentie 

adhv gedragsindicatoren

Vb: nauwkeurig werken
• U maakt weinig fouten



5. Voorbereiden

• PC proeven
Persoonlijkheidsvragenlijsten 

-> denk aan hoe je bent ie werkcontext, spontaan

Cognitieve vaardigheidsproeven 

-> oefenen: www.jobpunt.be

Vaardigheidsproeven (planningsproef, administratieve 
nauwkeurigheid, taalkennis, PC vaardigheid..)

-> oefenen: www.jobpunt.be

-> opleiding

http://www.jobpunt.be/
http://www.jobpunt.be/


5. Voorbereiden

• Mondelinge proef

- Motivatie bevragen: bereid je voor (functie, 
dienst)

- Gelijkwaardige vragen

- Gedrag bevragen (“stel dat” of “geef eens een 
situatie”)

- Denk aan eigen voorbeeldsituaties!

vb: probleemoplossend werken

U stelt oplossingen voor om een probleem op te 
lossen.



5. Voorbereiding

Tips:
• Kom op tijd

• Wees beleefd

• Praat rustig en verbeter jezelf als je je verspreekt

• Antwoord zo concreet mogelijk, draai niet om de hete 
brij heen

• Benadruk je sterke kanten en wees eerlijk over je 
ontwikkelpunten voor de functie

• Panikeer niet wanneer je het antwoord op een vraag 
schuldig moet blijven

• Gebruik het ontwikkelingshandboek (terug te vinden op het 
intranet onder “mijn toepassingen”)



Praktisch

• Dienstvrijstelling

• Selectiedata liggen vast



Loopbaanpartners

1) Dienst loopbaanbegeleiding en 

vorming

• contactgegevens: 09 266 73 30

AC Portus (Keizer Karelstraat 1)

2)Infopunt personeel

• contactgegevens: 09 266 70 90 



Contactgegevens

Dienst Rekrutering en Selectie

Administratief Centrum Portus

Keizer Karelstraat 1 – 9000 Gent

Tel 09/266.75.60 – fax 09/266.75.69

www.gent.be/solliciteren

Vacatures@gent.be

Openingsuren: 

elke werkdag van 8u tot 13u

Op woe ook van 14u tot 18u

http://www.gent.be/solliciteren


Bijlage

• Afkortingen

IM = interne mobiliteit

BV = bevordering

AW = aanwerving

IBA = IM, BV en AW samen

IDA = interne dienstaanwijzing


