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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
   wzbw-wervik postdatum 
 
correspondent telefoonnummer faxnummer e-mailadres 
 Arnaert Bartel 056  95 25 31 056 95 25 99 b.arnaert@wzbwervik.be 
 
 
Betreft : sollicitatieformulier zorgkundige 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Als bijlage vindt u het sollicitatieformulier samen met het selectieprogramma en de 
functiebeschrijving voor de functie van zorgkundige. 
 
Mogen we vragen ons het sollicitatieformulier samen met de nodige documenten terug te 
sturen ? We nodigen u dan uit voor een sollicitatiegesprek.  
 
We wensen u veel succes toe. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Bartel Arnaert 
Directeur personeel 
 
Bijlage  : sollicitatiebundel 



 



 

WZBW Wervik       Provincie West-Vlaanderen 
Steenakker 30        Arrondissement Ieper 
8940 Wervik 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De raad van beheer gaat over tot de vacantverklaring van de volgende betrekking, 
 

zorgkundige, contractueel, C1-2 of D1-3 deeltijds/voltijds (M/V/X) 
 

te begeven bij wijze van AANWERVING. 
1. ALGEMENE TOELATINGS-EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 
1.1 Toelatingsvoorwaarden 
Voor de toelating tot zorgkundige gelden volgende voorwaarden : 

- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
- een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan drie maanden 

1.2 aanwervingsvoorwaarden: 
- de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
- slagen in een aanwervingsproef bestaande uit een schriftelijke en mondelinge proef. 

 
Kandidaten dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden alsook aan de aanwervingvoorwaarden 
om aangesteld te kunnen worden. 
 
2. BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 
Om te kunnen aangeworven worden in de graad van zorgkundige van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik 
moeten de kandidaten : 

- houder zijn van een diploma zoals vernoemd in artikel 2 § 4 van het ministerieel besluit van 19 
mei 1992 en gelijkgesteld met de opleidingen vernoemd in artikel 1 van het ministerieel besluit 
van 16 november 1998 en minstens houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. 
(diploma’s gelijkgesteld met het diploma van verzorgende). 

- Als zorgkundige definitief geregistreerd zijn in de federale databank van de beoefenaars van de 
gezondheidszorgberoepen. (visumnummer zorgkundige) 

- Beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd 
veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel 
VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek. 

- slagen in een aanwervingsproef. 
- Kandidaten die wel een visum als zorgkundige hebben maar niet beschikken over een diploma 

hoger secundair onderwijs (zie punt 1) worden op D-niveau aangesteld. 
3. PROGRAMMA SELECTIEPROEF: 
De kandidaten dienen te slagen in een selectieproef, waarvan het programma als volgt wordt 
vastgesteld 
 
1. Selectieprocedure 

1.1. Selectiecriteria 

Integriteit en loyaliteit  
- Praat niet over maar met mensen. 
- Werkt volgens normen en waarden, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. 
- Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden buiten zijn persoonlijke normen. 
- Past zich aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie.  
- Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als die minder populair of controversieel 

zijn. 

- Werkt volgens normen en waarden, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. 
Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan. 

- Neemt zelf verantwoordelijkheid voor de in- en uitvoering van regels en procedures. 

- Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van cliënten, behandelaars en familie. 

- Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie. 
- Behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier en dit onder alle omstandigheden.  



 
- Doet wat hij zegt, staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen en komt afspraken na. 
- Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden buiten zijn beroeps- of organisatienormen vallen. 
- Praat over ‘wij’ in plaats van over ‘zij’ als hij het over de eigen organisatie heeft. 
- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. 
- Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico’s van cliënten, bezoekers en medewerkers betreft. 
- Maakt eigen positie en belangen duidelijk in zakelijke (conflict)situaties. 
- Voorkomt eventuele belangenverstrengeling. 
- Komt uit voor de eigen betrokkenheid bij gewenst beleid. 
- Houdt rekening met de beleidsruimte van de leidinggevende(n). 
- Houdt rekening met de organisatiecultuur bij het doen van voorstellen. 

Resultaatgerichtheid 
- Werkt doelmatig en resultaatgericht. 
- Neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat en handelingen. 
- Signaleert wanneer een gemaakte afspraak niet gehaald kan worden en informeert tijdig de 

leidinggevende en/of opdrachtgever hierover. 
- Evalueert regelmatig eigen geleverde prestaties. 
- Stelt zichzelf uitdagende maar realistische doelen. 

- Praat in termen van resultaten bij activiteiten en geeft aan: wie, wat, wanneer, hoe en hoeveel. 
- Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen, richt handelingen en besluiten op die 

daadwerkelijk realiseerbaar zijn en grijpt in bij tegenvallende resultaten. 
- Vraagt of benoemt na afloop van een overleg wat de afspraken zijn (wie doet wat en wanneer). 

Samenwerken 
- Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang. 
- Uit zich positief over de goede prestatie van een collega. 
- Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is. 
- Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 

direct tot de eigen taak behoort. Bevordert daartoe de onderlinge communicatie. 
- Past zich aan aan de groep als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
- Helpt anderen hun doelen te bereiken. 
- Informeert en betrekt anderen zodanig dat een effectieve besluitvorming kan plaatsvinden 
- en draagt er zorg voor dat iedereen tijdig de afgesproken bijdrage levert. 
- Houdt rekening met positieve/negatieve gevolgen van besluiten van anderen. 
- Biedt hulp bij problemen en conflicten. 
- Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen partijen en binnen de 
- organisatie en bindt mensen aan elkaar op een constructieve wijze. 
- Heeft zicht op zaken die bij samenwerking op het niveau van de interactie en het proces in een groep 

spelen. Kan deze zaken bespreekbaar maken. 

Respect 
- Respecteert de medewerker en de cliënt.  
- Bepaalt niet zelf de grenzen van de ander maar luistert naar de betrokkene. 
- Houdt rekening met de signalen die gegeven worden. 

Cliëntgerichtheid 
- Stelt het belang van de klant centraal. 
- Beperkt zijn klantgerichtheid niet tot externe klanten maar beschouwt en behandelt zijn collega’s (en/of 

medewerkers) ook als klanten. 

- Reageert adequaat op een klacht, zonder zich defensief op te stellen. 

- Stelt zich actief op de hoogte van hetgeen klanten verlangen. 
- Legt in houding en gedrag duidelijk prioriteit bij de beleving van de zorg/diensten voor de klant.  

- Toetst of aan verwachtingen, wensen of behoeften wordt voldaan, opent de mogelijkheid tot correctie of 

vraagt om suggesties voor verbeteringen. 

- Onderzoekt (onuitgesproken) wensen en behoeften van de (interne) klant (medewerker, cliënt, 
behandelaar, gebruiker, afnemer, etc) en handelt hiernaar. Geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en 
klanttevredenheid en weet een goede relatie met klanten op te bouwen en deze te behouden. 

- Heeft bij beleids- en productontwikkeling expliciet aandacht voor ontwikkelingen in klantvraag en –
populatie. 

- Maakt duidelijke afspraken met zijn klant over de te leveren prestaties en diensten. Houdt zich vervolgens 
aan alle afspraken. 

- Reageert adequaat op een klacht, zonder zich defensief op te stellen en opent mogelijkheid tot correctie 

of bijstelling van zijn acties. 

- Stimuleert en coacht medewerkers om de klantvraag als basis voor zorg/dienstverlening te nemen. 



 

Functiespecifieke competenties  

Aanpassingsvermogen 
 Werkt in een crisissituatie de belangrijkste taken goed af. 

 Past zich snel aan in een nieuwe situatie of rol. 

 Schakelt gemakkelijk over van de ene naar de andere activiteit. 

 Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende 
taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden en/of mensen. 

 Speelt gemakkelijk en effectief in op onverwachte maar belangrijke zaken. 

 Heeft bij verandering oog voor prioriteiten. 

Werkkwaliteit 
 Gaat gepast en voorzichtig om met materialen. 

 Vindt snel terug wat gevraagd wordt. 

 Houdt de eigen werkplaats netjes en opgeruimd; houdt geen overbodige dingen bij.  

 Levert verzorgd werk af (bv. opmaak documenten, geen onnauwkeurigheden ten gevolge van 
slordigheid,…).  

 Volbrengt taken nauwgezet en met zin voor detail. 

 Voert repetitieve administratieve of technische taken foutloos uit.  

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden op. 

 Controleert het eigen werk. 

 Levert kwaliteitsvol werk af ook onder druk. 

 Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren. 

 Houdt gegevens ordelijk bij.  

 Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in. 

 Levert overzichtelijke berekeningen en gegevens af zodat nazicht snel kan gebeuren.  

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden op, met het oog op het aanbrengen van correcties dankzij 
beschikbare informatie. 

 Kiest de correcte methode of procedure in functie van de gevraagde nauwkeurigheid. 

Creativiteit 
 Neemt niet alles voor vanzelfsprekend aan.  

 Is kritisch ook al gaat het om evidenties.  

 Komt met originele of nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van de 
gevestigde denkpatronen. 

 Werkt vakoverschrijdend. 

 Kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot nieuwe oplossingen of op 
nieuwe ideeën.  

 Brainstormt over zoveel mogelijk ideeën zonder zich onmiddellijk te laten tegenhouden door weerstand, 
praktische belemmeringen, …  

 Levert vernieuwende ideeën: doorbreekt immobilisme en starheid door nieuwe methodes en technieken 
aan te brengen.  

 Is een trendsetter.  

 Stimuleert vernieuwing. 

Luisteren 
 Laat de ander uitspreken. 

 Vraagt opheldering, reden of oorzaak als hetgeen de ander zegt niet duidelijk is. 

 Toetst vaak of hij goed begrijpt wat de ander zegt. 

 Tracht tot een goed begrip van de inhoudelijke boodschap te komen. 

 Laat blijken de inhoudelijke boodschap van de andere ontvangen en begrepen te hebben. 

 Toont aan belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen; vraagt door en gaat in op 
reacties, ook op non-verbaal gedrag. 

 Laat zien door middel van non-verbale gedrag aandachtig te luisteren en signalen op te pakken. 

 Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers. 

 Geeft anderen de ruimte om een nieuwe mening of idee aan te brengen. 

 Herkent de onderliggende, verborgen boodschap, wat de ander bedoelt te zeggen maar niet direct onder 
woorden brengt. 

 Geeft – indien nodig – een goede samenvatting van hetgeen werd gezegd. 

Inlevingsvermogen 

 Probeert zich te verplaatsen in het standpunt van de ander.  

 Spreekt geen oordeel uit over de gevoelens of ideeën van een ander. 



 

 Toont empathie. 

 

1.2. Selectietechnieken  
Gestructureerd interview : 50 punten 
Dit interview kan bestaan uit verschillende onderdelen. 
Totaal : op 50 punten 
Kandidaten  dienen minstens 50% te behalen op ieder onderdeel en 60% op de totaliteit van de selectie. 
 

1.3. Selectiedata (data onder voorbehoud) 
Na de kandidaatstelling worden de toegelaten kandidaten gecontacteerd en uitgenodigd voor het 
sollicitatiegesprek.  
 
4. WERVINGSRESERVE 
Geslaagde kandidaten worden opgenomen op een werfreserve van 2 jaar.  Kandidaten op deze 
werfreserve komen in aanmerking voor zowel voltijdse als deeltijdse betrekkingen. Kandidaten worden 
vergoed op C-niveau indien ze een diploma hoger secundair kunnen voorleggen in het andere geval 
worden kandidaten op D-niveau aangesteld. 
 
5. BIJZONDERHEDEN  
1 Indien C-niveau :Begin en eindmaandwedde voltijds geïndexeerd op 01/12/2019 (incl. 11% 
wisseldienst) :2 190,58 EUR- 3 599,85 EUR. Bruto begin- en eindjaarloon voltijds  : 26 286,96 EUR- 
43 198,20 EUR  
Indien D-niveau Begin en eindmaandwedde voltijds geïndexeerd op 01/12/2019 (incl. 11% wisseldienst) 
: 2 151,11 EUR- 3 268,28 EUR. Bruto begin- en eindjaarloon voltijds  : 25 813,32 EUR- 39 219,36 EUR  
Beide aangevuld met supplement voor onregelmatige prestaties en extra legale voordelen 
(vakantiegeld, eindejaarstoelage, attractiviteitspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
voordelig verlofstelsel,…) Anciënniteit kan gedeeltelijk worden meegerekend. Een persoonlijke 
berekening kan aangevraagd worden bij de personeelsdienst. 
2 WIJZE VAN INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN : 
Het sollicitatieformulier dient per aangetekende zending gericht te worden aan de mevrouw Lien 
Deblaere voorzitter van het WZBW, Steenakker 30 te 8940 Wervik. U kan het sollicitatieformulier ook 
tegen ontvangstbewijs afleveren op de personeelsdienst. 
 
Bij de kandidaatstelling dienen volgende stukken gevoegd te worden : 

- een uittreksel uit de geboorteakte; 
- een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden), indien dit uittreksel een 

veroordeling vermeldt, mag u een verklarende nota voorleggen; 
- curriculum Vitae; 
- een kopie van het secundair diploma en het visum zorgkundige 

6. BIJLAGE  
functiebeschrijving en profiel. 



 

 
Functietitel:  verzorgende/zorgkundige      

Opgesteld op 03/09/2014         
 

 

Doel van de functie: 
Staat in voor een warme en professionele zorg waarbij de resident centraal staat. 
 

 

Organogram  
 

 

 

Contacten  
contacten: 

 De bewoners 

 Familie van bewoners 

 Hoofdverpleegkundige 

 Para(medici) 

 Kinesist 

 Vrijwilligers 

 Directie 

 Pastoor 

 CRA 

 Ziekenhuizen 

 Begrafenisondernemer 

 Leveranciers 
 

 

Resultaatgebieden  
Resultaatgebied 1: Bewonerszorg 

 Staat in voor het wassen en het kleden van de bewoners. Helpt de resident bij het naar bed brengen. 
Zorgt verder ook voor het opmaken van de bedden. 

 Staat in voor de mictietraining  

 Biedt hulp aan bij de maaltijdbedeling. Dit houdt zowel het voorbereiden van het maaltijdgebeuren en 
het ingeven van de maaltijd in, als het afruimen en de afwas. 

 Staat bovendien in voor het rondbrengen van koffie en het helpen maken van soep als activiteit in de 
leefgroep. 

 Dient medicatie toe aan de bewoners onder toezicht van een verpleegkundige. 

 Staat in voor de transfer van de resident en de begeleiding ervan wanneer de resident buitenshuis is. 

 Speelt een hoofdrol bij de nazorg van de bewoners.  

 Bewaakt de animatieve grondhouding. Staat garant voor een grondhouding die aandacht heeft voor 
de concrete zorgen, noden en vragen van de bewoner zodoende dat de bewoner zich volledig thuis 
voelt.   



 

 Bevindt zich op de eerste lijn bij de palliatieve begeleiding van de bewoners. 

Resultaatgebied 2: Aanspreekpunt  
 Fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners en de familie. Is steeds beschikbaar voor een goeie 

babbel met de bewoners en toont empathie door goed te luisteren. 

 Is verantwoordelijk voor het beantwoorden van bel-  en noodoproepen en onderneemt op een 
gepaste manier actie. 

Resultaatgebied 3: Controle en opvolging 
 Staat in voor het observeren, analyseren en het rapporteren van de gezondheidstoestand en de 

belevingswereld van de bewoners.  

 Beheert, controleert en volgt het incontinentiemateriaal op.  

 Begeleidt en controleert stagiaires en jobstudenten teneinde de continuïteit van de dienst te 
verzekeren.   

Resultaatgebied 4: Ondersteunende functie 
 Biedt een optimale ondersteuning aan de (para)medici, de (hoofd)verpleegkundige en de collega’s. 

Resultaatgebied 5: Verwelkoming bewoners en nieuwe collega’s  
 Helpt bij het verwelkomen van nieuwe bewoners zodat ze zich meteen op hun gemak voelen. 

 Vervult ook een belangrijke taak  bij het opvangen van nieuwe collega’s. 

Resultaatgebied 6: Bijscholing  
 Is bereid om de nodige bijkomende opleidingen te volgen en geeft zelf suggesties voor eventuele 

opleidingen.  
 

 
 

Vrijheid van beslissen  

Volledig zelfstandig: 

Planning van dagdagelijkse taken binnen de vooropgestelde krijtlijnen.  

Afhankelijk van chef / andere verantwoordelijke: 

Andere taken uitvoeren. 
 

 

Competenties 

Generieke competenties  

Integriteit en loyaliteit  
 Praat niet over maar met mensen. 

 Werkt volgens normen en waarden, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot 
is. 

 Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden buiten zijn persoonlijke normen vallen. 

 Past zich aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie.  

 Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als die minder populair of 
controversieel zijn. 

 Werkt volgens normen en waarden, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot 
is. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan. 

 Neemt zelf verantwoordelijkheid voor de in- en uitvoering van regels en procedures. 

 Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van cliënten, behandelaars en familie. 

 Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie. 

 Behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier en dit onder alle omstandigheden.  

 Doet wat hij zegt, staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen en komt afspraken na. 

 Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden buiten zijn beroeps- of organisatienormen 
vallen. 



 

 Praat over ‘wij’ in plaats van over ‘zij’ als hij het over de eigen organisatie heeft. 

 Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. 

 Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico’s van cliënten, bezoekers en medewerkers betreft. 

 Maakt eigen positie en belangen duidelijk in zakelijke (conflict)situaties. 

 Voorkomt eventuele belangenverstrengeling. 

 Komt uit voor de eigen betrokkenheid bij gewenst beleid. 

 Houdt rekening met de beleidsruimte van de leidinggevende(n). 

 Houdt rekening met de organisatiecultuur bij het doen van voorstellen. 

Resultaatgerichtheid 
 Werkt doelmatig en resultaatgericht. 
 Neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaat en handelingen. 
 Signaleert wanneer een gemaakte afspraak niet gehaald kan worden en informeert tijdig de 

leidinggevende en/of opdrachtgever hierover. 

 Evalueert regelmatig eigen geleverde prestaties. 

Samenwerken 
 Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang. 

 Uit zich positief over de goede prestatie van een collega.  

 Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is. 

 Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat 
niet direct tot de eigen taak behoort. Bevordert daartoe de onderlinge communicatie. 

 Past zich aan aan de groep als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. 

Respect 
 Respecteert de medewerker en de cliënt.  

 Bepaalt niet zelf de grenzen van de ander maar luistert naar de betrokkene. 

 Houdt rekening met de signalen die gegeven worden. 

Cliëntgerichtheid 
 Stelt het belang van de klant centraal. 

 Beperkt zijn klantgerichtheid niet tot externe klanten maar beschouwt en behandelt zijn collega’s 
(en/of medewerkers) ook als klanten. 

 Reageert adequaat op een klacht, zonder zich defensief op te stellen. 
 Stelt zich actief op de hoogte van hetgeen klanten verlangen. 

 Legt in houding en gedrag duidelijk prioriteit bij de beleving van de zorg/diensten voor de klant.  

 Toetst of aan verwachtingen, wensen of behoeften wordt voldaan, opent de mogelijkheid tot correctie 
of vraagt om suggesties voor verbeteringen. 

 Onderzoekt (onuitgesproken) wensen en behoeften van de (interne) klant (medewerker, cliënt, 
behandelaar, gebruiker, afnemer, etc) en handelt hiernaar. Geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid 
en klanttevredenheid en weet een goede relatie met klanten op te bouwen en deze te behouden. 

 Heeft bij beleids- en productontwikkeling expliciet aandacht voor ontwikkelingen in klantvraag en –
populatie. 

 Maakt duidelijke afspraken met zijn klant over de te leveren prestaties en diensten. Houdt zich 
vervolgens aan alle afspraken. 

 Reageert adequaat op een klacht, zonder zich defensief op te stellen en opent mogelijkheid tot 

correctie of bijstelling van zijn acties. 

Functiespecifieke competenties  

Aanpassingsvermogen 
 Werkt in een crisissituatie de belangrijkste taken goed af. 

 Past zich snel aan in een nieuwe situatie of rol. 

 Schakelt gemakkelijk over van de ene naar de andere activiteit. 

 Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende 
taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden en/of mensen. 

 Speelt gemakkelijk en effectief in op onverwachte maar belangrijke zaken. 

 Heeft bij verandering oog voor prioriteiten. 



 

Werkkwaliteit 
 Gaat gepast en voorzichtig om met materialen. 

 Vindt snel terug wat gevraagd wordt. 

 Houdt de eigen werkplaats netjes en opgeruimd; houdt geen overbodige dingen bij.  

 Levert verzorgd werk af (bv. opmaak documenten, geen onnauwkeurigheden ten gevolge van 
slordigheid,…).  

 Volbrengt taken nauwgezet en met zin voor detail. 

 Voert repetitieve administratieve of technische taken foutloos uit.  

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden op. 

 Controleert het eigen werk. 

 Levert kwaliteitsvol werk af ook onder druk. 

 Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren. 

 Houdt gegevens ordelijk bij.  

 Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in. 

 Levert overzichtelijke berekeningen en gegevens af zodat nazicht snel kan gebeuren.  

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden op, met het oog op het aanbrengen van correcties dankzij 
beschikbare informatie. 

 Kiest de correcte methode of procedure in functie van de gevraagde nauwkeurigheid. 

Creativiteit 
 Neemt niet alles voor vanzelfsprekend aan.  

 Is kritisch ook al gaat het om evidenties.  

 Komt met originele of nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van 
de gevestigde denkpatronen. 

 Werkt vakoverschrijdend. 

 Kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot nieuwe oplossingen of 
op nieuwe ideeën.  

 Brainstormt over zoveel mogelijk ideeën zonder zich onmiddellijk te laten tegenhouden door 
weerstand, praktische belemmeringen, …  

 Levert vernieuwende ideeën: doorbreekt immobilisme en starheid door nieuwe methodes en 
technieken aan te brengen.  

 Is een trendsetter.  

 Stimuleert vernieuwing. 

 

Luisteren 
 Laat de ander uitspreken. 

 Vraagt opheldering, reden of oorzaak als hetgeen de ander zegt niet duidelijk is. 

 Toetst vaak of hij goed begrijpt wat de ander zegt. 

 Tracht tot een goed begrip van de inhoudelijke boodschap te komen. 

 Laat blijken de inhoudelijke boodschap van de andere ontvangen en begrepen te hebben. 

 Toont aan belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen; vraagt door en gaat in 
op reacties, ook op non-verbaal gedrag. 

 Laat zien door middel van non-verbale gedrag aandachtig te luisteren en signalen op te pakken. 

 Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers. 

 Geeft anderen de ruimte om een nieuwe mening of idee aan te brengen. 

 Herkent de onderliggende, verborgen boodschap, wat de ander bedoelt te zeggen maar niet direct 
onder woorden brengt. 

 Geeft – indien nodig – een goede samenvatting van hetgeen werd gezegd. 

Inlevingsvermogen 
 Probeert zich te verplaatsen in het standpunt van de ander.  

 Spreekt geen oordeel uit over de gevoelens of ideeën van een ander. 

 Toont empathie. 

 

 



 

SOLLICITATIEFORMULIER 
 

 
 
Ondergetekende............................................................................................................................ 
heeft de eer hierbij te solliciteren naar de voltijdse/deeltijdse* betrekking van 
...................................................................................................................................................... 
en verklaart kennis genomen te hebben van de toegangsvoorwaarden. 
 
IDENTIFICATIE (in drukletters) 
 
Naam en voornaam:.....................................................................Geslacht:....M / V * 
Adres: (straat)...............................................................................(nummer)................................. 
           (postnummer).............................................(woonplaats)................................................... 
Geboorteplaats en -datum:............................................................................................................ 
Nationaliteit:........................                                 Telefoon:......................................................... 
Rijksregisternummer : ......................................   GSM: ...................….................................….. 
Rijbewijs nr.:..................……...     Categorie:..................                             
Burg. staat:  ongehuwd - gehuwd - weduw(e)naar - gescheiden - feitel.gesch.-samenwonend* 
Naam van de echtgeno(o)t(e)/partner............................................................................................. 
Aantal kinderen : ………………………           Aantal personen ten laste:........................ 
Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap  Ten laste? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Huidige bezigheid van de kandida(a)t(e):..................................................................................... 
Naam en adres van het bedrijf of de instelling van tewerkstelling: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Studies die met vrucht werden beëindigd: 
Diploma’s, getuigschriften Taal waarin Data van Juiste benaming en 
of andere behaalde titels de studies de bekomen adres van instelling 
met vermelding van afdeling, werden gedaan titels die de titels heeft   
categorie of specialisatie   afgeleverd 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Datum:...............................                                 Handtekening:...................................... 
* Schrappen wat niet past. 
 


