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Zorg en Gezondheid
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
7 DOSSIERBEHANDELAARS
Contractueel
Contract bepaalde duur (1 jaar - kan verlengd worden)
Niveau: B
Rang: B1
Graad: Deskundige
Met standplaats: Brussel
Vacaturenummer: 2018/VT556
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1 DE VACATURE IN HET KORT
Voel jij je thuis binnen een organisatie die het leven en welzijn van elke Vlaming vooropstelt? Wil je meer
dan louter administratief werk en hou je ervan om dossiers van A tot Z op te volgen?
Werk je daarnaast graag samen met collega’s en voel je je thuis binnen een gedigitaliseerde
werkomgeving? Kan je tot slot ten laatste op 1/12/2018 in dienst treden?
Dan ben jij de dossierbehandelaar die wij zoeken!
Zorg en Gezondheid zoekt momenteel 6 dossierbehandelaars bij de Vlaamse Zorgkas voor het opvolgen
van aanvragen voor zorgbudgetten, dossiers van mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenzorg.
Daarnaast zoeken we ook 1 dossierbehandelaar bij het team thuiszorg voor het opvolgen van de
erkenningsaanvragen en -dossiers van thuiszorgvoorzieningen.
Ben je een schoolverlater en/of heb je nog geen voorkennis binnen het domein van welzijn en gezondheid?
Geen probleem! Je verwerft de nodige kennis en kunde door een training-on-the-job, eventueel aangevuld
door cursussen buitenshuis.

2 FUNCTIECONTEXT
Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan
een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te
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leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond
milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van
kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming
brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.
Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We
doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met
de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.
Onze waarden
Het agentschap is een open en wendbare organisatie. We streven er naar daadkrachtig te anticiperen op
de evoluties en behoeften in de samenleving, Samen met alle belanghebbenden werken we aan een
duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Onze aanpak is menselijk,
gidsend en toekomstgericht.

3 TAKENPAKKET
3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Je wordt als dossierbehandelaar ingeschakeld in het team Vlaamse Zorgkas van de afdeling Vlaamse
Sociale Bescherming (6 vacatures) of in het team thuiszorg van de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn (1
vacature).
Meer informatie vind je op www.zorg-en-gezondheid.be.
Het team Vlaamse Zorgkas is één van de 6 zorgkassen die de Vlaamse sociale bescherming uitvoert. De
zorgkas fungeert als uniek loket voor haar leden. De Vlaamse Zorgkas heeft als bijkomende opdracht het
ambtshalve aansluiten van wie niet spontaan aansluit bij een zorgkas naar keuze. Dit is een moeilijke
doelgroep die vaak minder goed geïnformeerd is en ook niet gemakkelijk te bereiken is. De inningsgraad
van de Vlaamse Zorgkas ligt daardoor ook lager dan bij andere zorgkassen.
De Vlaamse Zorgkas heeft ongeveer 530.000 leden of 11% van de aangesloten populatie. In 2016 behandelde
de Vlaamse Zorgkas 6.500 aanvragen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en 520 dossiers
basisondersteuningsbudget. Vanaf 2017 beheren de zorgkassen ook de dossiers zorgbudget ouderen
(voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden). De Vlaamse Zorgkas beheert ongeveer 3.700 dossiers.
Vanaf 2019 behandelen de zorgkassen ook de dossiers residentiële ouderenzorg en
mobiliteitshulpmiddelen. Voor mobiliteitshulpmiddelen gaat het om een 9.000 aanvragen op jaarbasis.
Voor residentiële ouderenzorg gaat het om 7.000 dossiers op jaarbasis.
Als dossierbehandelaar Vlaamse zorgkas sta je in voor de behandeling van aanvragen voor een zorgbudget.
Je verzorgt de volledige opvolging van de drie types van zorgbudgetten (inclusief verlengingen,
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herzieningen, ...). De formele voorwaarden zijn voor de drie zorgbudgetten identiek maar elke budget
heeft ook specifieke regels en procedures. Zorgbudgetten worden uitbetaald aan de rechthebbende.
Vanaf 2019 volg je de dossiers van de mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenzorg op. Je volgt
het dossier op, voert de nodige controles uit, beslist en informeert. Voor mobiliteitshulpmiddelen en de
residentiële ouderenzorg geldt de derdebetalersregeling. Voor alle pijlers van de Vlaamse sociale
bescherming wordt de dossierbehandeling en – opvolging ondersteund door ICT – applicaties.
Je bent bereid om andere taken op te nemen binnen het team beleidsuitvoering van de afdeling Vlaamse
Sociale Bescherming. In dit team worden de dossiers voor de administratieve geldboete behandeld. De
dossiers voor de diverse commissies betrokken bij Vlaamse sociale bescherming worden in dit team
voorbereid en afgewerkt.
Het team thuiszorg beheert subsidie- en erkenningsdossiers van organisaties die actief zijn in de thuiszorg.
Nieuwe innovatieve projecten worden gesubsidieerd en geanalyseerd in functie van een vertaling in de
regelgeving. Daarnaast adviseert het team de minister over het thuiszorg- en het mantelzorgbeleid. De
belangrijkste verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg zijn:
-

diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
diensten voor logistieke hulp
lokale dienstencentra
regionale dienstencentra
diensten voor oppashulp
diensten voor gastopvang
diensten voor thuisverpleging
diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Als dossierbehandelaar thuiszorg sta je in voor de opvolging van de thuiszorgvoorzieningen. Je bent
verantwoordelijk voor de tijdige en correcte verwerking en afhandeling van de erkenningsaanvragen en
de opvolging en het beheer van de erkenningsdossiers. Je streeft naar een juridische correctheid,
relevantie voor de gebruikers en inhoudelijke en conceptuele coherentie van de aan jou toegewezen
dossiers.
Je bent bereid om andere taken binnen het team thuiszorg of de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn op te
nemen. Zo zal je een deel van je tijd ook ingeschakeld worden bij de afhandeling van een aantal
betalingsdossiers in het kader van de financiële processen van de afdeling.
We hechten veel belang aan teamoverschrijdende samenwerking.
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3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Resultaatgebied 1. VERVOLLEDIGEN VAN DOSSIERS
Verzamelen en administratief verwerken van dossiergegevens met als doel te kunnen beschikken over
een volledig aanvraagdossier met alle noodzakelijke dossierelementen.
Voorbeelden van activiteiten:
- Administratieve controle uitvoeren van de binnenkomende vragen
- Vervolledigen van de dossiers: ontbrekende gegevens opzoeken of opvragen via bevraging van
klanten of andere diensten
- Gegevens verwerken en invoeren in een (entiteitseigen) registratiesysteem
- Aanmaken en beheren (actueel houden) van databasebestanden voor dossieropvolging
- Administratief opvolgen en begeleiden van de specifieke dossierelementen doorheen de
opeenvolgende procedurestappen
- Verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse en volledige beheer van dossiers, bij twijfel of bij
probleemsituaties de leidinggevende of een ervaren collega bevragen
- …
Resultaatgebied 2. ANALYSE
Analyseren, toetsen en interpreteren van de verschillende onderdelen van een aanvraag met als doel
een beslissing te kunnen formuleren.
Voorbeelden van activiteiten:
- Binnenkomende aanvragen toetsen aan de regelgeving en opgelegde procedures
- Alle relevante elementen uit het dossier, verslag en andere informatiebronnen analyseren en
interpreteren
- Correct analyseren van wijzigingen in een dossier en er het correcte gevolg aan geven
- ….
Resultaatgebied 3. (VOORSTEL VAN) BESLISSING
Een beslissing formuleren met als doel de bevoegde instantie (evt.de functiehouder zelf) toe te laten
tijdig een correcte uitspraak te doen over het dossier.
Voorbeelden van activiteiten:
- Vaststellingen en bevindingen verwoorden in goed onderbouwde en objectieve adviezen
- Voorstel van beslissing bezorgen aan de bevoegde instantie
- Initiëren van de uitvoering van de beslissing
- …
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Resultaatgebied 4. COMMUNICATIE EN CONTACTEN
Tijdig de communicatie en contacten verzorgen met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde
en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier.
Voorbeelden van activiteiten:
- Communiceren met betrokkenen over het dossier en zorgen voor een optimale informatieuitwisseling
- Zoeken naar correcte en klantgerichte oplossingen voor problemen bij dossiers en klanten
- Bespreken van complexe dossiers met collega’s
- De beslissing aan de betrokkene toelichten
- Klanten adviseren over de te volgen procedure
- Telefonisch en via e-mail klantgericht beantwoorden van vragen over het verloop en de
behandeling van dossiers
- De klanten inlichten over wijzigingen in de regelgeving of procedures
- …
Resultaatgebied 5. KENNIS MBT HET VAKGEBIED
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit
van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.
Voorbeelden van activiteiten:
- Actief deelnemen aan werkgroepen en interne overlegmomenten
- Deelnemen aan diverse vormingsinitiatieven
- Verwerven van kennis inzake nieuwe wetgeving
- Bijwerken en onderhouden van de eigen kennis van de regelgeving aan de hand van de
beschikbare procedures en handleidingen
- Vanuit de eigen ervaring een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van de
wetgeving, richtlijnen en procedures
- …
Resultaatgebied 6. OPVOLGING
Opvolgen van de uitvoering van de beslissing met als doel ervoor te zorgen dat de beslissing correct
wordt uitgevoerd.
Voorbeelden van activiteiten:
- Inhoudelijk opvolgen van de erkenningsdossiers: actualiseren van bestanden in functie van
opvolgen dossiers en termijnen
- Opvolgen van de onbesliste dossiers en de juiste acties ondernemen
- De nodige herinneringsbrieven sturen als de gevraagde informatie niet wordt aangeleverd
- Controle van de registratie in de applicatie en de gevolgen ervan correct interpreteren
- Opmerken van eventuele fouten in de applicatie of dossiers
- …
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4 PROFIEL
4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
DIPLOMA
-

Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B
binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 .

-

Een professionele bachelor in een administratieve richting of in een richting in de welzijns- of
gezondheidszorg is een pluspunt

-

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1/11/2018 het
gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de
indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

ERVARING
-

Ervaring met dossierbehandeling is een pluspunt

-

Ervaring of affiniteit met de welzijns- of gezondheidssector is een pluspunt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen
waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://naricvlaanderen.be/
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je
geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de
selectieverantwoordelijken (Liesbeth De Beyter, 02 553 35 66, liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be of
Robin De Wulf, 02 553 41 06, robin.dewulf@wvg.vlaanderen.be).

4.2 COMPETENTIES
Technische competenties
-

Kennis over de organisatie en de regelgeving of je bent bereid deze op korte termijn aan te leren
Goede kennis van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling
Kennis van het Frans en/of Engels is een pluspunt
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-

Vlot werken met IT-applicaties (goede kennis van Word, Excel, Outlook) en internet. Daarnaast ben je
bereid om de specifieke IT-toepassingen die binnen Zorg en Gezondheid gebruikt worden, snel aan te
leren.

Persoonsgebonden competenties
Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen
van de organisatie (niveau 1)
- Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar
- Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen
- Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na
- Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback)
- Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie
Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat
niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht
- Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn
- Houdt rekening met de gevoeligheden van mensen
- Toont respect voor de verscheidenheid van mensen
- Houdt rekening met de mening van anderen
- Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, …)
- Aanvaardt groepsbeslissingen
Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar
aanvullende relevante informatie (niveau 1)
- Verzamelt relevante informatie
- Maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de informatie
- Omschrijft duidelijk de kern van het probleem
- Verwerft een algemeen inzicht in de problematiek
- Gaat systematisch en gestructureerd te werk bij het analyseren van gegevens
Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
- Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten
- Blijft beleefd bij klachten
- Onderneemt concrete acties om de problemen van klanten op te lossen
- Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap enz. (vb.
houdt de wachttijd voor de klant minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd of afgesproken,
neemt een laagdrempelhouding aan, is beschikbaar en bereikbaar)
- Stelt zich hulpvaardig op
- Reageert snel en gepast op vragen
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-

Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden van de klant (bv. kinderen, ouderen,
zieken, …)

Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten
(niveau 2)
- Blijft onder tijdsdruk op details letten
- Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met kwaliteit
- Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid
- Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren
- Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden
Flexibiliteit: Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende
situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1)
- Schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden
- Handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe gegevens, dringende
vragen of behoeften
- Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de omstandigheden
dat vereisen
- Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt dat de gekozen aanpak niet geschikt is
- Staat open voor andere werkwijzen en is bereid zijn aanpak bij te stellen
Communiceren: Je breng informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 1)
- Drukt zich correct en zonder taalfouten uit
- Hanteert een duidelijk en toegankelijk taalgebruik (beperkt bv. het gebruik van jargon)
- Formuleert de boodschap helder en kernachtig
- Brengt structuur aan in zijn boodschap
- Heeft aandacht voor de vorm van zijn boodschap (zorgt voor aangepast non-verbaal gedrag
zoals oogcontact, expressie, lichaamshouding, intonatie; handhaaft afspraken rond huisstijl)
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen
-

Je bent IT-minded en bereid om specifieke IT-toepassingen die binnen Zorg en Gezondheid
gebruikt worden, aan te leren
Je kan ten laatste op 1/12/2018 in dienst treden

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.

Je beschikt over het vereiste diploma;
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2.
3.
4.

Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Je krijgt een contract van bepaalde duur voor 1 jaar. Dit contract kan met 1 jaar verlengd worden.
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties
en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen
betreft.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar,
bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de
hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een
professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Na een inwerkperiode is er de mogelijkheid tot telewerken met een maximum van 2 dagen/week
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden
vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door
de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het
nettoloon.
Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1,
salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden
erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal
€2.326,03 (bruto maandsalaris met 0 jaar relevante ervaring, aangepast aan de huidige index),
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je
je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later
toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire
functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
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6 SELECTIEPROCEDURE
6.1 CV-SCREENING + VOORSELECTIE
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele
deelnemingsvoorwaarde, de diplomavoorwaarde, zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarde voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de
selectieprocedure.
Gelijktijdig met de screening van de formele deelnemingsvoorwaarden wordt een voorselectie uitgevoerd.
Aan de hand jouw antwoorden op de vragen in het sollicitatieformulier worden tijdens deze selectiefase
o.a. volgende punten beoordeeld:
- Jouw motivatie
- Jouw relevante ervaring of affiniteit
- Jouw visie op en inzicht in de functie
- Jouw schriftelijke communicatieve vaardigheden
Deze fase is eliminerend. Enkel de 30 best scorende kandidaten (die minimaal 50% halen) gaan door naar
de volgende selectieronde. Bij gelijkheid van punten kunnen dit er meer zijn.
De cv-screening vindt plaats in de periode 10 september 2018 tot 19 september 2018 (periode onder
voorbehoud).

6.2 COMPETENTIESCREENING
De competentiescreening kan o.a. onderstaande elementen bevatten en beoordeelt enkele cruciale
gedragscompetenties:
- Persoonlijkheidsvragenlijst(en)
- Competentiegericht interview
- Capacitaire proeven en/of gedragsgerichte oefeningen
- …
De competentiescreening is eliminerend en gebeurt door een extern selectiekantoor. Enkel de kandidaten
met een beoordeling geschikt of geschikt met aandachtspunten gaan door naar de volgende ronde.
De selectiefase vindt plaats in de kantoren van het selectiekantoor in de periode 24/09/2018 tot 5/10/2018
(periode onder voorbehoud).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 10 van 14

www.werkenvoorvlaanderen.be

6.3 EINDSELECTIE: EINDGESPREK
MET EVENTUEEL VOORAFGAAND EEN INHOUDELIJKE CASE/OEFENING
Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een
selectieverantwoordelijke van de afdeling HRO. Optioneel kan een (externe) expert deel uitmaken van de
jury om de vakinhoudelijke competenties van de kandidaat te beoordelen.
Tijdens deze selectiefase worden o.a. volgende punten beoordeeld:
- Je motivatie voor deze functie
- Jouw visie op en inzicht in de functie
- Je technische competenties
- Gedragscompetenties die niet getest werden tijdens de competentiescreening
- Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in het Ellipsgebouw te Brussel in de week van 22/10/2018
(periode onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie.
Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve. Het is de lijnmanager die beslist
wie in aanmerking komt voor de concrete vacature.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je
wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender,
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie?
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de
vacature.

6.4 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager
daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder
afgelegde testen.
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7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?
Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op zondag 9 september 2018 via het
sollicitatieformulier. Je stuurt
het
sollicitatieformulier bij voorkeur via mail
naar
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be en vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel
‘Dossierbehandelaar Zorg en Gezondheid’.
Je kan je sollicitatieformulier ook per post opsturen naar:
Departement welzijn volksgezondheid en gezin
Afdeling HR en Organisatie t.a.v. Liesbeth De Beyter
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt
• je je kandidatuur uiterlijk op 9 september naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum
van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).
Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij contactpersoon, Liesbeth De Beyter,
02 553 35 66, liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be of Robin De Wulf, 02 553 41 06,
robin.dewulf@wvg.vlaanderen.be.

8 VRAGEN
Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:
Voor meer informatie over de functie van dossierbehandelaar thuiszorg:
- An Cobbaert
Tel. 02 553 35 09
an.cobbaert@zorg-en-gezondheid.be
Voor meer informatie over de functies van dossierbehandelaar Vlaamse Zorgkas
-

-

Tot 17/08/2018 kan je terecht bij
Leen Potloot
Tel. 02 553 35 33
leen.potloot@zorg-en-gezondheid.be
Vanaf 20/08 kan je terecht bij
Xavier Meurisse
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Tel. 02 553 36 33
xavier.meurisse@zorg-en-gezondheid.be
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact
opnemen met de selectieverantwoordelijken:
Robin De Wulf
Tel. 02 553 41 06
robin.dewulf@wvg.vlaanderen.be
of
Liesbeth De Beyter
Tel. 02 553 35 66
liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be
Als je bijkomende uitleg over
www.werkenvoorvlaanderen.be

de

arbeidsvoorwaarden

wil,

kun

je

terecht

op

9 FEEDBACK
Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind oktober
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar de
selectieverantwoordelijken met vermelding van het vacaturenummer 2018/VT556.

10 RESERVE EN GELDIGHEID
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor
de functie van dossierbehandelaar bij Zorg en Gezondheid, die bestaat uit de lijst van geschikten.
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van
de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te
komen als dossierbehandelaar. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze
reserve te verlengen.
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie
aan bod kunnen komen.
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Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt,
verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.
Als je als student deelnam aan de selectie, moet je ten laatste op datum van 1/11/2018 het bewijs van het
vereiste diploma of getuigschrift bezorgen aan de afdeling HRO (via solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be).
Anders verlies je je plaats in de werfreserve.
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