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Methode : 

 

Vraag 1: Is er al een vacature? 
 

* JA 
 

Wat Wie Hoe 

Overloop de bestaande 

vacature 

personeelsverantwoordelijke In een open gesprek. 

Vraag het functieprofiel 

van de vacature, indien 

deze er is. 

personeelsverantwoordelijke - Is het profiel nog volledig? 

- Zijn er dingen geschrapt? 

- Zijn er taken die niet zo 

belangrijk meer zijn of net 

belangrijker gaan 

geworden? 

Deel de vacature op in 

taken en competenties 

personeelsverantwoordelijke Maak een duidelijk overzicht van 

welke taken er gaan uitgevoerd 

worden in de nieuwe job.  

 

Bespreek of alle 

vermelde taken en 

omschrijvingen écht 

noodzakelijk zijn 

personeelsverantwoordelijke Let op dat er een onderscheid 

wordt gemaakt tussen de ‘ideale 

droomkandidaat’ (die alles kan en 

zelfs nog meer dan nodig) en een 

realistische kandidaat. Het is 

belangrijk dat enkel de realistische 

taken op de vacature komen. 

Indien de kandidaat maar 1 keer 

om de maand een telefoontje in 

het Frans moet voeren, is ‘perfect 

tweetalig’ niet nodig voor deze 

job. 

Maak een duidelijk 

onderscheid tussen 

basiscompetenties en 

specifieke 

competenties (ofwel in 

de vacature ofwel met 

behulp van het 

functieprofiel) 

personeelsverantwoordelijke Basiscompetenties zijn de 

competenties die de nieuwe mw 

zeker moet hebben. 

Specifieke competenties zijn 

competenties die de nieuwe mw 

nog niet moet hebben, maar 

aangeleerd kunnen worden. 
 door dit onderscheid maakt 

men de vacature en het 

selectieproces meer kansengroep-

vriendelijk omdat men selecteert 

op het potentieel aan 

competenties. 

Vermeldt in de 

vacature dat deze 

openstaan voor 

kansengroepen 

personeelsverantwoordelijke Zie document met malle 1.1.4. 

Bespreek of de 

praktische gegevens op 

de vacature nog 

kloppen. 

personeelsverantwoordelijke - Wie is contactpersoon? 

- Naam functietitel 

- Adres 

- Loonvoorwaarden 

- Uurregeling 

- … 

Neem een herkenbare 

functietitel 

personeelsverantwoordelijke Zorg dat de functietitel duidelijk 

weergeeft wat de job inhoudt. Een 



 2 

verbloeming of de functietitel in 

het Engels te schrijven helpt zeker 

niet. Meeste mensen zoeken op 

wat ze kennen, waardoor het zelf 

kan zijn dat de doelgroep de 

vacature niet vinden indien de 

functietitel te blits is. 

Bespreek de 

mogelijkheden waarop 

mensen kunnen 

solliciteren 

personeelsverantwoordelijke Biedt alle mogelijkheden aan: 

telefoon, email en post. 

Er kan ook nagedacht worden 

over een standaard 

sollicatieformulier of anonieme 

cv’s. 

Check of alle zaken op 

de vacature vermeld 

staan 

personeelsverantwoordelijke  zie document 1.1.3 

Maak de 

wervingsperiode 

toegankelijk 

personeelsverantwoordelijke Zie document H.1 

Verbreed de 

wervingskanalen 

personeelsverantwoordelijke Zie map 1.2 

Maak een TOM-lijst personeelsverantwoordelijke zie map 1.3 

Indien de werving 

toegankelijk is voor 

mensen uit een 

kansengroep, is het 

belangrijk dat ook de 

selectie toegankelijk 

verloopt! 

personeelsverantwoordelijke Directe en indirecte discriminatie 

zijn nu zoveel mogelijk 

weggenomen bij de werving. Dit 

alles heeft enkel effect als de 

selectie ook toegankelijk wordt 

gemaakt voor kansengroepen. 

Anders is dit een verschuiving van 

indirecte discriminatie waardoor 

het ‘rebound’-fenomeen in 

discriminatie optreedt. 

 

Zie map 2. Selectie 
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Vraag 1: Is er al een vacature? 

 
* NEEN 
 

Vraag 2: Is er al een competentie- of functieprofiel van de job aanwezig? 
 

* NEEN  zie opmaak functieprofiel 
 

 
* JA 
 

Wat Wie Hoe 

Overloop het 

bestaande 

functieprofiel 

Empower met 

personeelsverantw

oordelijke 

- Is het profiel nog volledig? 

- Zijn er dingen geschrapt? 

- Zijn er taken die niet zo belangrijk 

meer zijn of net belangrijker gaan 

geworden? 

Deel het functieprofiel 

op in taken en 

competenties 

Empower met 

personeels-

verantwoordelijke 

Maak een duidelijk overzicht van welke 

taken er gaan uitgevoerd worden in de 

nieuwe job.  

Let op dat er een onderscheid wordt 

gemaakt tussen de ‘ideale droomkandidaat’ 

(die alles kan en zelfs nog meer dan nodig) 

en een realistische kandidaat. Het is 

belangrijk dat enkel de realistische taken op 

de vacature komen. Indien de kandidaat 

maar 1 keer op de maand een telefoontje in 

het Frans moet voeren, is ‘perfect tweetalig’ 

niet nodig voor deze job. 

Maak een duidelijk 

onderscheid tussen 

basiscompetenties en 

specifieke 

competenties 

Empower met 

personeels-

verantwoordelijke 

Basiscompetenties zijn de competenties die 

de nieuwe mw zeker moet hebben. 

Specifieke competenties zijn competenties 

die de nieuwe mw nog niet moet hebben, 

maar aangeleerd kunnen worden. 

 door dit onderscheid maakt men de 

vacature en het selectieproces meer 

kansengroep-vriendelijk omdat men 

selecteert op het potentieel aan 

competenties. 

Vermeldt in de 

vacature dat deze 

openstaan voor 

kansengroepen 

Empower met 

personeels-

verantwoordelijke 

Zie document met malle 1.1.4. 

Bespreek de praktische 

gegevens voor op de 

vacature 

Personeelsverantw

oordelijke  

- Wie is contactpersoon? 

- Naam functietitel 

- Adres 

- Loonvoorwaarden 

- Uurregeling 

- … 

Neem een herkenbare 

functietitel 

Personeels-

verantwoordelijke 

Zorg dat de functietitel duidelijk weergeeft 

wat de job inhoudt. Een verbloeming of de 

functietitel in het Engels te schrijven helpt 

zeker niet. Meeste mensen zoeken op wat 

ze kennen, waardoor het zelf kan zijn dat 

de doelgroep de vacature niet vinden indien 

de functietitel te blits is. 
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Bespreek de 

mogelijkheden waarop 

mensen kunnen 

solliciteren 

Empower met 

personeels- 

verantwoordelijke 

Biedt alle mogelijkheden aan: telefoon, 

email en post. 

Er kan ook nagedacht worden over een 

standaard sollicatieformulier of anonieme 

cv’s. 
 zie 1.1.6 voor anoniem cv 

Check of alle zaken op 

de vacature vermeld 

staan 

Empower  zie document 1.1.3 

Maak de 

wervingsperiode 

toegankelijk 

Empower met 

personeels- 

verantwoordelijke 

Zie document H.1 

Verbreed de 

wervingskanalen 

Empower met 

personeels- 

verantwoordelijke 

Zie map 1.2 

Maak een BTOM-lijst  Zie map 1.3 

Indien de werving 

toegankelijk is voor 

mensen uit een 

kansengroep, is het 

belangrijk dat ook de 

selectie toegankelijk 

verloopt! 

Empower Directe en indirecte discriminatie zijn nu 

zoveel mogelijk weggenomen bij de 

werving. Dit alles heeft enkel effect als de 

selectie ook toegankelijk wordt gemaakt 

voor kansengroepen. Anders is dit een 

verschuiving van indirecte discriminatie 

waardoor het ‘rebound’-fenomeen in 

discriminatie optreedt. 

 

Zie map 2. Selectie 

 


