
 



 
 

 
 
2 

Inleiding 

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen ter voorbereiding van een selectieprocedure, hebben we deze 

infobrochure uitgewerkt. Er wordt omschreven hoe de selectieprocedure doorlopen wordt bij zowel Stad 

Gent als OCMW Gent.  

 

Selectie is een techniek om op een zo objectief mogelijke manier een inschatting te maken van iemands 

toekomstige functioneren in een bepaalde functie. Een sollicitatieprocedure is steeds een leermoment, 

ongeacht de uitkomst ervan. Het is dus belangrijk om stil te staan bij wat u over uzelf geleerd hebt. 

 

Deze brochure is een aanvulling op informatie dat reeds voorhanden is en terug te vinden op volgende 

websites: 

http://www.ocmwgent.be/werken-bij-ocmw-gent.html 

https://stad.gent/werken-ondernemen/werken/werken-bij-de-stad-gent/vacatures-en-solliciteren  

  

http://www.ocmwgent.be/werken-bij-ocmw-gent.html
https://stad.gent/werken-ondernemen/werken/werken-bij-de-stad-gent/vacatures-en-solliciteren
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Leer uzelf wat beter kennen voordat u aan de 

sollicitatie begint 

Breng uzelf in kaart 

Vooraleer u in de startblokken schiet en actief begint uit te kijken naar een job, is het belangrijk om even stil te staan 

bij wat er nu is. 

Wat heeft u ertoe aangezet om  te solliciteren voor die bepaalde vacature? 

 

 

Probeer een antwoord te formuleren op de volgende drie vragen: 

 

 

Wat kan u? Over welke competenties beschikt u of welke competenties wilt u verder ontwikkelen? 

 

 

 

 

 

 

Wat wilt u? Wat drijft u? Wat geeft u voldoening in een job?  

Welke werkvoorwaarden zijn voor u belangrijk? 

 

 

 

 

 

 

Wie bent u? Wat typeert uw persoonlijkheid?  

Wat zijn uw kwaliteiten en waar liggen uw minder sterke kanten?  

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl u nadacht over wat u kunt, wat u wil en wie u bent, heeft u ongetwijfeld ook bekeken welke functies daarbij 

aansluiten. Breng ook in kaart rond welke thema’s of doelgroepen u wilt werken, en ga op basis daarvan op zoek naar 

departementen en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Onderzoek voor elk van die departementen of 

diensten of uw ervaring daar van pas kan komen en welke werkvoorwaarden voor u van belang zijn. 
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Waar vindt u de vacatures? 

 

De sollicitatieprocedure verloopt online. U kan de vacatures dan ook terugvinden op de website van Stad Gent en 

OCMW Gent. We raden u aan om uw personeelsdossier (Stad Gent) of uw online CV (OCMW Gent) in orde te 

brengen.  

Vervolgens kan u daar naar vacatures zoeken. 

Eenmaal dat u hebt aangegeven in welke vacatures u interesse heeft krijgt u een e-mail of een nieuwsbrief wanneer 

er een vacature vrijkomt. 

Soms moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan een selectieprocedure. Die 

deelnemingsvoorwaarden vindt u in de bekendmaking van de vacature. Kijk na of u eraan voldoet. Twijfelt u of heeft u 

nog vragen, neem dan contact op met de Dienst Selectie en Mobiele ploeg.  Voorbeelden van voorwaarden zijn: een 

specifiek diploma, relevante ervaring, een rijbewijs, een attest … Als er behalve uw curriculum vitae andere 

documenten gevraagd worden, zoals uw rijbewijs, uw diploma’s of andere attesten, link die dan ook aan uw dossier. 

Stad Gent 

 Eerst moet u zich registreren: Stad.gent > Werken & Ondernemen > Werken > Werken bij de Stad 

Gent > Vacatures en solliciteren > Vacatures / jobs zoeken en solliciteren bij de Stad Gent > 

Spontaan Solliciteren. 

 Vervolgens kan u solliciteren: Stad.gent > Werken & Ondernemen > Werken > Werken bij de Stad 

Gent > Vacatures en solliciteren > Vacatures / jobs zoeken en solliciteren bij de Stad Gent > Al 

geregistreerd?OCMW Gent 

Vul uw online CV in en geef aan voor welke functies u op de hoogte wil gehouden worden 

 Via het internet: www.ocmwgent.be > Over OCMW Gent > Werken bij OCMW Gent > Vactures 

 Kies een vacature en klik erop > Klik hier om snel te solliciteren! > Login aanmaken > Wachten op 

bevestigingsmail > Teruggaan “Klik hier om snel te solliciteren” > Inloggen 

Uw online dossier bestaat uit een document waarop u uw werkervaring kunt invullen en uit eventuele bijlagen. U 

neemt uw werkervaring hier dus bij op. Bovendien is het van belang dat u alle gevraagde documenten volledig en 

correct toevoegt.  

Curriculum vitae 

Een curriculum vitae of cv bevat verschillende onderdelen. De perfecte categorieën en volgorde bestaan 

niet, u kiest zelf hoe u uw cv onderverdeelt en welke volgorde u hanteert. Houd daarbij altijd voor ogen dat u 

enkel die zaken vermeldt die relevant zijn voor de functie. 

 Persoonlijke gegevens: vermeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum, nationaliteit. 

 Professionele ervaring: geef een (omgekeerde) chronologische opsomming van uw eerdere 

werkgevers en functies. U kunt uw belangrijkste taken en/of verantwoordelijkheden per functie 

vermelden of een aantal belangrijke verwezenlijkingen in uw laatste of meest relevante functie 

opsommen. 

 Studie(s): geef een (omgekeerde) chronologische opsomming van uw behaalde diploma’s met 

vermelding van onderwijsinstelling en afstudeerjaar. 

 Bijkomende opleidingen: vermeld zeker die opleidingen of trainingen die uw professionele 

doelstelling en uw geschiktheid voor de functie benadrukken. 

http://www.ocmwgent.be/
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TIPS 

 

 Beperk u tot 1 à 2 pagina’s. 

 Hanteer een correcte spelling en grammatica. Laat uw cv door een aantal mensen nalezen op 

schrijffouten. 

 Zorg voor een aantrekkelijke lay-out en let er goed op dat alles mooi uitgelijnd is. 

 Wees beknopt. 

 Zet uw naam ook op de tweede pagina (voor het geval dat de bladen van elkaar loskomen). 

 Zet uw talenten in de verf. 

 Wees concreet bij de beschrijving van uw verwezenlijkingen (cijfers, acties …). 

 Wees eerlijk. 

 Volgen de jobs op uw cv elkaar niet naadloos op? Lieg er niet over of verzwijg het niet.      

Geef een positieve, korte uitleg. 

 Op welke terreinen bent u al bezig in de sector waarvoor solliciteert? Zit u bijvoorbeeld al in 

een professioneel netwerk? Vergeet dat dan zeker niet te vermelden. 

 Vermeld geen vakantiejobs, tenzij die echt relevant zijn voor de functie. 

 

 Talenkennis: duid per taal aan hoe goed u ze beheerst. U kunt dat opsplitsen in lezen, schrijven en 

begrijpen. 

 Informaticakennis: som op welke softwareprogramma’s u beheerst. 

 Vrijetijdsbesteding: vermeldt uw hobby’s, lidmaatschap van verenigingen, engagementen, 

vrijwilligerswerk … 

 Diversen: vermeld uw rijbewijs, getuigschriften, publicaties, uw beschikbaarheid ... 

 Referenties: vermeld deze enkel als ernaar gevraagd wordt en enkel als de mensen die u wilt 

opnemen u daar de toestemming voor hebben gegeven. 

 (Eventueel:) professionele doelstelling: maak een samenvatting van uw cv in enkele zinnen. Die 

geeft een soort profiel weer en bevat dus uw belangrijkste competenties en realisaties of 

ervaringen, met een link naar wat u in de toekomst wilt doen. Voor meer info blader naar het deeltje 

“Hoe leert u zichzelf wat beter kennen voor u aan de sollicitatie begint”. 

Uw cv uitschrijven kan u helpen om op een gestructureerde wijze te vertellen over uw werkervaring. Het kan 

u dus ook helpen bij de voorbereiding van het mondelinge deel van een selectieprocedure.  
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Waar vindt u meer info over de vacatures? 

De bekendmaking van een vacature levert u heel wat informatie op over de werkplek, de functie-inhoud, de 

specifieke vereisten, het loon …. Neem al die informatie grondig door om voor uzelf te kunnen uitmaken of 

die specifieke functie iets voor u is. U kan ook de bijbehorende functiebeschrijvingen raadplegen. Over 

welke competenties moet u beschikken? Welke taken zou u moeten uitvoeren? In welke afdeling komt u 

terecht? Hoe lang zou u onderweg zijn van uw huis naar uw werk? ... 

Soms bevat de bekendmaking niet alles wat u wilt weten. Dan kan u meer informatie verzamelen via andere 

kanalen, zoals de websites van OCMW Gent en Stad Gent, jaarverslagen en netwerkgesprekken. In de 

bekendmaking staat ook altijd een contactpersoon vermeld bij wie u meer informatie kunt vragen. Meestal is 

dit de dienst Selectie en Mobiele ploeg, maar soms ook niet. Wees u er dan ook  bewust van dat dit uw 

eerste contact kan zijn met uw mogelijk toekomstige leidinggevende. Bereid u dus goed voor! Wat wilt u 

precies weten? Welke vragen gaat u stellen?  

U kunt de volgende checklist als leidraad hanteren om een juist beeld te vormen van een functie: 

 Wat houdt de functie precies in? Neem de functiebeschrijving grondig door. 

 Welke eigenschappen en competenties zijn doorslaggevend? 

 Wat zal er anders zijn aan de functie dan het werk dat u nu doet? 

 Hoe is de hiërarchische structuur opgebouwd? Wie zijn de leidinggevenden? 

 Welke cultuur heerst er? Hoe verloopt de samenwerking? 

 Met welke partners wordt er samengewerkt? Wie is de klant van de dienst? 

 Hoe ziet de werkplek eruit? Welke werktijden zijn er van toepassing? 

Zijn er bepaalde kledingvoorschriften of werkafspraken waarvan u op de hoogte moet zijn? 

  

Stad Gent 

Als u uw dossier vrijgeeft, krijgt u een nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van vacatures waarvoor u aangegeven 

hebt interesse te hebben.  

 

TIPS 

 

 De dienst Selectie en Mobiele ploeg kan u basisinfo geven over de functie-inhoud en de 

selectieprocedure. U kunt die dienst bellen, mailen of bezoeken. 

 In de aankondiging van de vacature staat altijd een contactpersoon vermeld bij wie u meer 

info over de functie kunt opvragen. Door telefonisch contact op te nemen met de dienstchef 

wint u niet alleen meer info in, u toont bovendien uw interesse voor de functie. 

 Staan er bepaalde begrippen in de functieomschrijving waarmee u minder vertrouwd bent, 

zoek daarover dan informatie op. 

 Is uw nieuwe werkplek een openbare ruimte, ga er dan eens langs om een eerste indruk op te 

doen. 

 Praat ook eens met collega’s, vrienden en kennissen over de functie. Ook zij kunnen u helpen 

om uw beeld over de functie scherp te krijgen. 
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 Over de departementen en hun verschillende diensten vindt u veel informatie: 

o www.gent.be > bestuur 

 De functiebeschrijving kan u terugvinden als bijlage bij de vacature. Indien u deze niet terugvindt kan u deze 

opvragen bij de dienst Selectie en Mobiele ploeg 

 

OCMW Gent 

 Over de departementen en hun verschillende diensten vindt u veel informatie: 

o www.ocmwgent.be > Over OCMW Gent > Bestuur 

 De functiebeschrijvingen kan u terugvinden als bijlage bij de vacature. Indien u deze niet terugvindt kan u 

deze opvragen bij de dienst Selectie en Mobiele ploeg 

 

Competenties  

Stad Gent en OCMW Gent zijn ervan overtuigd dat de competenties van hun medewerkers cruciaal zijn om de 

vooropgestelde resultaten voor de organisatie te bereiken. Competenties zijn een verzameling van kennis, 

vaardigheden en attitudes die meetbaar en/of waarneembaar zijn en die u in staat stellen een huidige of toekomstige 

graad, functie of rol goed uit te oefenen. 

De juryleden van de selectieprocedure gebruiken een aantal technieken om uw competenties te onderzoeken. 

Laat u niet meteen afschrikken door de gevraagde competenties. Tijdens uw vorige of huidige functie(s), opleidingen 

en studie(s) heeft u heel wat kennis en vaardigheden opgedaan. Breng die in kaart en ga na welke vaardigheden voor 

u belangrijk zijn: wat geeft u voldoening en welke talenten wilt u in de toekomst nog meer kunnen inzetten?  

 

Extra informatie verkrijgen 

Heel wat Stads- en OCMW-diensten zijn openbaar toegankelijk, zoals de Bibliotheek, de dienst Burgerzaken, de 

musea, de lokale dienstencentra, de welzijnsbureaus... Breng ze eens een bezoekje.  

Als u goed op de hoogte wilt zijn van het reilen en zeilen in een dienst of departement, is het belangrijk om gericht te 

netwerken. Netwerken  is contacten leggen en onderhouden die u verder kunnen helpen in uw werk, uw loopbaan en 

uw privéleven. Het woord schrikt veel mensen af. Nochtans spreekt u uw netwerk vaker aan dan u denkt.  

 

 

TIPS 

 Heeft u interesse in bepaalde functies, praat dan eens met medewerkers die deze  functie 

uitoefenen of u er meer kunnen over vertellen.  

 Wees oprecht in uw interesse in anderen. Netwerk niet met een verborgen agenda,  maar 

wees open over uw bedoelingen.  

 Netwerken is altijd wederzijds. Denk op voorhand na wat u de ander te bieden hebt      

aan informatie en kennis.  

 Bedank uw netwerkcontacten voor wat ze met u hebben gedeeld en vertel hun wat         u 

eraan gehad hebt.  

  

http://www.gent.be/
http://www.ocmwgent.be/
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Hoe zit de selectieprocedure in elkaar? 

De selectieprocedure kan bestaan uit verschillende onderdelen of proeven. Er zijn veel mogelijke onderdelen, 

hieronder volgt een opsomming. U hoeft deze uiteraard in eenzelfde selectieprocedure niet allemaal af te leggen.   

Telefonische screening 

U wordt telefonisch gecontacteerd en aan de hand van een gestructureerd interview wordt er gepeild naar uw 

ervaring, motivatie en competenties in relatie tot de functie. 

Vaardigheidsproef/praktische proef 

Deze testen peilen naar uw functiegerelateerde vaardigheden, zoals kennis van een bepaalde taal, 

poetsvaardigheden, snelheid van reageren of sociale vaardigheden.  

Meestal zal u een taak snel en correct moeten kunnen uitvoeren. Voorbeelden: een brief opstellen, kiezen uit 

verschillende manieren om op een bepaalde situatie te reageren … U kan ook geconfronteerd worden met een of 

meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan/kunnen voordoen.  

Vaardigheidstesten kunnen zowel mondeling als schriftelijk afgenomen worden. Bij de praktische proef bent u als het 

ware functiehouder en kunt u in de praktijk tonen hoe u met de concrete situatie omgaat. 

Vaak komt na de praktische proef een nabespreking. Wees er u van bewust dat er in de nabespreking een beroep 

gedaan wordt op uw reflecterend vermogen. Vragen die u hier mag verwachten zijn: welk gedrag heeft u in deze rol 

laten zien? Wat zou u de volgende keer anders doen? Heeft u uw doel bereikt? 

 

Rollenspel 

Soms zal er ook een rollenspel aan te pas komen (onder meer voor leidinggevende functies).         Hierin worden 

de gedragskenmerken getoetst die wenselijk zijn voor de functie. Er wordt nagegaan of u op een natuurlijke manier in 

deze rol kan zitten. Belangrijk is dat u uw gedrag zo spontaan mogelijk laat komen. Doe u niet anders voor dan u bent! 

Bekijk wat er van de functie verwacht wordt om u voor te bereiden. 
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Computergestuurde testen 

De computergestuurde testen kunnen o.a. bestaan uit intelligentietesten (numeriek, verbaal, algemeen), 

planningsoefeningen en persoonlijkheidsvragenlijsten. 

U kan u hierop voorbereiden door al eens enkele testen uit te voeren op het internet. 

 Demo Cebir of Hudson testen: 

o http://www.cebir.be/Cebir.php 
o Doorklikken op “probeer hier een test” 
o http://be.hudson.com/nl-be/zoekeenjob/vragenoverassessmentcenter/acdctestsenoefeningen 
o Wil je testen in het Nederlands, dan moet de site in het Nederlands staan. 

 Extra oefenen? 
o http://www.123test.nl/  
o http://vdab.be/tests/  
o http://www.selor.be/nl/testen/  
o https://www.jobpunt.be/test-jezelf  

 

TIPS 

 

 Probeer u in te leven in de situatie zoals ze wordt aangeboden;  

 Niet panikeren, reageer met gezond verstand;  

 Er is geen technische kennis over de job zelf vereist om het probleem op te lossen;  

 U krijgt voorbereidingstijd: denk na over de context, de problematiek, uw rol en een 

oplossing;  

 Blijf uzelf, maar bereid u voor. Lees de instructie goed en stel uzelf de vraag welk doel u 

wil bereiken. Welke aanpak gaat u hiervoor hanteren? Welke talenten bezit u en hoe gaat 

u die inzetten?;  

 Blijf goed luisteren, samenvatten en doorvragen tijdens het rollenspel 

 Blijf altijd dicht bij uzelf. Wees niet extravert in het gesprek, wanneer u zelf heel timide 

bent. Ga ook niet krampachtig vragen naar de gevoelens van de rollenspeler om hiermee 

uw empathie te benadrukken. 

 

http://www.cebir.be/Cebir.php
http://be.hudson.com/nl-be/zoekeenjob/vragenoverassessmentcenter/acdctestsenoefeningen
http://www.123test.nl/
http://vdab.be/tests/
http://www.selor.be/nl/testen/
https://www.jobpunt.be/test-jezelf
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TIPS 

 

 Zorg voor een goede nachtrust 

 Blijf rustig 

 Tracht zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de functiebeschrijving, programma van 

het assessment center en type opdrachten 

 

TIPS 

 

 Lees grondig de instructies van elke test of proef voor u eraan begint. 

 Als u een persoonlijkheidsvragenlijst moet invullen: 

 Denk niet te veel na, ga voor uw eerste idee of indruk. 

 Blijf uzelf, antwoord eerlijk en spontaan, want sommige vragen meten naar sociale 

wenselijkheid. Wanneer u  u anders voordoet dan u bent, komt u misschien in een 

job terecht die niet bij u past. 

 

Assessment cent 

Voor bepaalde functies worden selectieprocedures uitbesteed aan externe selectiekantoren en dan kan het 

zijn dat u een assessment center moet doorlopen. Wanneer u hier naartoe moet gaan wordt u als individu of 

als groep individuen beoordeeld door meerdere beoordelaars, die daarvoor een set aan technieken 

gebruiken. Uw gedrag wordt vergeleken met het vooropgesteld competentieprofiel. Doel van een 

assessment center is om spontaan gedrag na te gaan. Probeer u zo naturel mogelijk te gedragen. 
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Mondelinge proef 

Tijdens de mondelinge proef heb je drie fases: de introductiefase, de informatiefase en de afrondingsfase. 

Introductiefase 

Hierbij kan u zich verwachten aan een informele opening van het gesprek, met een voorstelling van de juryleden en 

informatie over de doelstelling van het gesprek. 

De jury bestaat telkens uit interne en externe juryleden. Meestal bestaat de jury uit zowel inhoudelijke (de 

leidinggevende of iemand die de functie nog heeft uitgeoefend) als selectie-experten (arbeidspsychologen of 

consultants). Een procedure kan geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan een selectiekantoor. Het kan ook dat er 

een waarnemer van de vakbond bij het gesprek aanwezig is. We willen u duidelijk meegeven dat er tot mogelijks 5 

juryleden aanwezig kunnen zijn op uw selectie. Laat u hierdoor niet van de wijs brengen. 

De juryleden en de waarnemers zijn verplicht om discreet te zijn over het verloop van de selectieonderdelen, de 

inhoud van de proeven en de identiteit van de kandidaten. 

Informatiefase 

In deze fase wordt informatie uitgewisseld. De jury vraagt en geeft informatie aan de sollicitant.  

O.a. het curriculum vitae wordt overlopen en de motivatie wordt bevraagd. Vragen als ‘Wat spreekt u aan in deze 

job?’, ‘Waarom wilt u graag bij deze dienst werken?’, ‘Waarom doet u mee aan deze selectieprocedure?’, ‘Waarom 

kiest u ervoor om van functie te veranderen?’, zijn vragen die peilen naar uw motivatie voor de functie.  

Zorg dat u van tevoren weet waarom u die functie ambieert. Probeer het eens op papier te zetten, pas dan komt u 

erachter of u het wel goed onder woorden kunt brengen. Zorg dat u verschillende argumenten kunt opsommen. Geef 

daarbij duidelijk aan wat u aanspreekt in een functie en waarom (= uw intrinsieke motivatie). Wat vindt u leuk? Waar 

bent u goed in of waar hebt u al veel ervaring in? Wat zijn uw ambities? 

Een leidinggevende heeft het liefst medewerkers die vanuit zichzelf, dus intrinsiek, gemotiveerd zijn voor hun werk. 

Om te weten of uw motivatie overtuigend is, moet u het onderscheid kennen tussen intrinsieke en extrinsieke 

motivatie. 

Intrinsieke motivatie komt van binnenuit en is gelinkt met dingen die u aanspreken in de functie en/of de dienst op 

zich. Ze komt voort uit uw persoonlijke interesses en voorkeuren, de talenten en competenties die u wilt inzetten. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een spontaan en sociaal ingesteld iemand met veel talenkennis en ik ambieer een onthaalfunctie 

in de toeristische dienst.’ of ‘Ik volgde een opleiding tuinbouw en wil die kennis en expertise toepassen als tuinier.’  

Extrinsieke motivatie heeft te maken met de positieve gevolgen die de functie met zich meebrengt en die buiten uzelf 

liggen, zoals loonsverhoging, statuut, zekerheid, vakantie, dichter bij huis zijn, enz. U mag zeker meegeven welke 

voordelen de functie voor u meebrengt (= uw extrinsieke motivatie), maar besef dat dat vooral voor u belangrijk is. De 

interviewer wil vooral weten waarom u een geschikte kandidaat bent voor de functie. 

De jury geeft verder informatie over de dienst, de functie, enz. Er worden ook competentiegerichte vragen gesteld. U 

kan u dan ook verwachten aan het beantwoorden van vragen a.d.h.v. de STAR(R) techniek (zie verder). 

Afrondingsfase 

Het gesprek wordt afgerond waarbij getoetst wordt of er nog steeds interesse is in de functie. U krijgt meer informatie 

over het verdere verloop van de procedure of er wordt meegedeeld wanneer u uw resultaat mag verwachten. 

Vergeet hierbij zeker niet te bedanken voor de tijd die voor u is vrijgemaakt  
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TIPS 

 

Bij aankomst: 

 Draag gepaste kledij. 

 Zet uw gsm uit. 

 Kom op tijd. 

 Zorg dat u weet met wie u een afspraak hebt. 

 Ga staan wanneer u uw gesprekspartner ontmoet. Kijk hem of haar in de ogen en stel 

uzelf voor met een stevige handdruk 

Tijdens het gesprek: 

 Let op uw non-verbale gedrag: kijk uw gesprekspartner in de ogen, neem een 

toegankelijke zithouding aan, gebruik uw handen wanneer u iets uitlegt. 

 Let op uw verbale gedrag (spreektoon, snelheid, structuur). 

 Luister aandachtig naar de jury en geef gericht antwoord op hun vragen. 

 Laat uw gesprekspartners uitspreken, onderbreek hen niet. 

 Vraag om verduidelijking als u de vraag niet begrijpt. 

 Denk goed na, neem de tijd. 

 Wees niet bang voor stiltes, u moet niet voortdurend praten om stiltes te vermijden. 

 Wees uzelf, wees eerlijk over wat u kunt en wat niet, wat u wilt en wat niet, wie u bent en 

wie u niet bent. 

 Houd de functie steeds in gedachten, geef inhoudelijke antwoorden, vermijd vage 

antwoorden zonder meerwaarde; denk na over de voorbeelden die u geeft uit vorige 

werksituaties. 

 Antwoord nooit enkel met ja of nee, geef argumenten. 

 Wees eerlijk en ondernemend wanneer u geconfronteerd wordt met moeilijke vragen,  en 

sluit positief af. 

 Pas uw taalgebruik aan en vermijd dialect. 

 Praat rustig en verbeter uzelf als u zich verspreekt. 

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

 Toon dat u zich geïnformeerd hebt over de functie en de dienst. 

 Benadruk uw sterke kanten en wees eerlijk over uw ontwikkelpunten voor de functie. 

 Raak niet in paniek wanneer u het antwoord op een vraag schuldig moet blijven. 

 Wees niet langdradig, maar ook niet te afwachtend. 

 Vertel gerust iets persoonlijks, maar zorg voor een link met het werk. Vertel uitgebreider 

over uw werkervaring. 

 Oefen met een collega, vriend of uw partner om uzelf voor te stellen en vraag hun om 

feedback te geven op uw non-verbale en verbale gedrag: was uw boodschap duidelijk, 

was u niet te uitgebreid of te beknopt, zat er voldoende structuur in wat u vertelde …? 

 
 

Waar let je op tijdens het gesprek? 
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STAR(R) 

 

STAR(R) is een letterwoord dat staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Het is een manier om zicht te 

krijgen op je vaardigheden, eigenschappen, competenties en talenten aan de hand van voorbeelden uit het verleden. 

 

Situatie: 

 Wat was er precies aan de hand? 

 Wanneer vond de situatie plaats? 

 Hoe lang heeft ze geduurd? 

 Wie was erbij betrokken? 

 Geef een levendige schets van de omstandigheden. 

Taak 

 Wat was uw taak, functie of rol in de situatie?  

 Wat waren uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden?  

 Zet uw bijdrage hierbij in de verf. De selectiedeskundige is niet geïnteresseerd in de bijdrage van 

de andere teamleden of uw leidinggevende. Door die te vermelden, kunt u zelfs de indruk wekken 

dat u de competentie niet onder de knie hebt.   

Actie 

 Welke actie hebt u in die situatie ondernomen?  

 Hoe heeft u het precies aangepakt?  

 Welke hindernissen kwam u tegen en hoe heeft u die omzeild? 

Resultaat 

 Hoe liep de situatie af?  

 Wat was het resultaat?  

 Hoe succesvol was uw aanpak?  

 Kunt u cijfers noemen?  

 Hoe reageerden anderen?  

Reflectie 

 Wat hebt u uit het hele gebeuren geleerd?  

 Het antwoord daarop is vooral erg belangrijk als de situatie niet of minder goed afliep.  
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Oefening 1 

Een succesverhaal neerschrijven, kan u helpen om uw talenten en kwaliteiten naar boven te halen. Welke prestaties 

maakten u onlangs trots op uzelf? Schrijf voor uzelf enkele gebeurtenissen op waarbij u iets bereikte of waarbij u zelf 

bijdroeg tot een succes. Dat kan een voorval op het werk of tijdens een opleiding zijn, maar ook iets wat gebeurde in 

uw privéleven, bijvoorbeeld thuis of terwijl u een hobby aan het uitoefenen was. Gebruik de STAR(R)-methode om uw 

verhaal te structureren. 

We helpen u alvast op weg met een voorbeeld: 

 

Situatie (S) 

Ik werk in een lokaal dienstencentrum. Op een middag kwam een anderstalige man aan het loket met een brief van 

het OCMW in zijn hand. Hij sprak geen Nederlands.  

Achter de man stond nog een hele rij wachtenden.  

 

 

TAAK (T) 

Ik probeer elke burger zo goed mogelijk verder te helpen, ook al spreekt hij geen Nederlands.  

 

 

ACTIE (A) 

Met behulp van gebaren heb ik gevraagd of ik zijn brief mocht zien. Daarin las ik dat hij vandaag een afspraak had 

met iemand van het OCMW. Ik heb aan een collega gevraagd om de man even te begeleiden naar het loket van het 

OCMW in hetzelfde gebouw.  

 

 

RESULTAAT (R) 

Ondanks het taalprobleem heb ik de man toch kunnen helpen en doorverwijzen. Mijn collega vertelde achteraf dat 

hij zeer blij was dat ze hem naar de juiste plaats had begeleid.  

 

 

 

REFLECTIE (R)  

Waarom vond je het een succes? Wat gaf je voldoening?  

Ik heb de man vriendelijk kunnen verder helpen.  

Ik kon het loket niet verlaten, maar door samen te werken met mijn collega heb ik een oplossing kunnen 

vinden voor het probleem en de man toch kunnen doorverwijzen.  

Wat vertelt dit verhaal je over je eigen talenten en kwaliteiten? Heb je bepaalde talenten of kwaliteiten 

ingezet om je doel te bereiken? Ik ben klantvriendelijk en stressbestendig: ik kan kalm en vriendelijk blijven, 

ook in een moeilijke situatie. 

Ik kan goed samenwerken: ik benader mijn collega’s op een vriendelijke en beleefde manier en werk met 

hen samen om de burgers aan het loket te helpen.  

Ik kan probleemoplossend werken: ik heb gebruikgemaakt van gebarentaal om me verstaanbaar te maken 

en heb een collega ingeschakeld toen ik zelf het loket niet kon verlaten.  

 



 
 

 
 
16 

 

 

Kies een competentie uit van de functiebeschrijving en pas hier ook de STAR(R)methode op toe: 

 

SITUATIE (S) 

Geef een levendige schets van de omstandigheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAAK (T) 

Zet uw taak, functie, bijdrage in de verf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE (A) 

Vertel over uw actie en eventuele hindernissen: 
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RESULTAAT (R) 

Hoe liep de situatie af? Was dit succesvol? Hoe reageerden anderen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLECTIE (R) 

Waarom vond u het een succes? Wat gaf u voldoening?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vertelt dit verhaal je over uw eigen talenten en kwaliteiten? Heeft u bepaalde talenten of kwaliteiten 

ingezet om uw doel te bereiken?  
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Oefening 2 

Ook enkele heel concrete voorwaarden zijn belangrijk om u goed te voelen in uw job. Wat u verwacht op financieel 

vlak, op vlak van ontwikkeling, woon-werkverkeer, uurregeling, werkomgeving, samenwerking, verantwoordelijkheid 

… speelt ook mee wanneer u voor een functie kiest. 

Duid in onderstaande tabel aan wat u wel of niet belangrijk vindt in een job. 

 

 

Werkvoorwaarde 

 

Belangrijk 

 

Niet belangrijk 

 

Opmerking 

 

Afwisselende taken     

In de buitenlucht werken    

Coördinerende taken hebben    

Een deeltijdse job    

Een maatschappelijk relevante 

job verrichten 

   

Een voltijdse job    

Extra cursussen volgen in uw 

vrije tijd 

   

Fysiek werk verrichten    

Hoog salaris    

In contact komen met veel 

mensen  

   

Interessante functie-inhoud    

Kunnen zorgen voor mensen    

Leiding geven    

Met mijn handen werken    

Mogelijkheid om hogerop te 

komen Met collega’s 

samenwerken 
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Prettige werkomgeving    

Projectmatig werken 

Toekomstmogelijkheden  

   

Regelmatige werktijden    

Reistijd woon-werkverkeer    

Veel bijleren    

Veel vrije tijd hebben    

Verantwoordelijkheid dragen    

Vooral zelfstandig werken    

Weinig of geen overwerk    

Weinig stress hebben    

Werken met duidelijke 

voorschriften 

   

Zelf beslissingen nemen     

Zelf uw agenda kunnen bepalen     
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Probeer nu op basis van de tabel een top vijf te maken van werkvoorwaarden die u prioritair vindt in een job en van 

werkvoorwaarden die u liever vermijdt. 

 

 

Prioritaire werkvoorwaarden 

 

 

Werkvoorwaarden die ik wil vermijden 

1. 

 

1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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Hoe evalueer je jouw deelname aan het 

sollicitatieproces? 

Na afloop van een selectieprocedure is het belangrijk om even stil te staan bij hoe het gelopen is. Ofwel bent u 

geslaagd en hebt u alle onderdelen succesvol doorlopen, ofwel bent u niet geslaagd voor een onderdeel en mag u niet 

meer deelnemen aan de volgende onderdelen. 

Elke deelname aan een selectieprocedure is een leermoment en vaak lukt het niet bij de eerste poging. Geef de moed 

niet op. Evalueer voor uzelf wat goed gelopen is of wat u moeilijk vond, waar u niet op voorbereid was, enz. 

Vraag bij de dienst Selectie en Mobiele ploeg feedback over de onderdelen van de selectieprocedure die u aflegde.  

Die feedback kan u belangrijke informatie geven ter voorbereiding van een volgende selectie. U krijgt immers zowel 

feedback over de competenties waarop u goed scoorde als over de competenties waarop u minder goed scoorde. 

 Wat is u bijgebleven uit het selectierapport? Wat was nieuw of onverwacht? Herkent u zichzelf in de 

feedback? 

 Welke competenties zou u verder willen ontwikkelen? 

 Wat zou u kunnen helpen bij een volgende selectieprocedure? Waar kunt u aan werken? 
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TIPS 

 

Met wie u ook in gesprek gaat, het is belangrijk om dat gesprek goed voor te bereiden.  

 Denk op voorhand goed na over wat u precies wilt vertellen over uw wensen en 

dromen. Wat zou er in uw takenpakket kunnen veranderen opdat u uw sterktes ten 

volle kunt inzetten in uw functie? Welke andere taken kunt u daartoe opnemen en 

aan wie moet u dat kenbaar maken? Wie zou u daarbij kunnen helpen?  

 Sta niet alleen stil bij wat er voor u zou kunnen verbeteren, maar ook bij wat de 

organisatie er bij te winnen heeft.  

 

Vragen? 

Blijf niet alleen met uw vragen zitten. Verschillende mensen kunnen u mee helpen uitzoeken wat voor u een 

positieve verandering zou kunnen teweegbrengen in uw job.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Stad Gent 

Dienst Selectie en Mobiele ploeg 

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 

09 266 75 60 

vacatures@stad.gent 

OCMW 

Dienst Selectie en Mobiele ploeg 

Jubileumlaan 217, 9000 Gent 

09 266 95 12 

dienst.selectie@ocmw.gent 

 

mailto:vacatures@stad.gent
mailto:dienst.selectie@ocmw.gent
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Online registreren en solliciteren bij de Stad 

Gent 

Wilt u onze nieuwe collega worden bij Stad Gent? Solliciteer online! Om u online kandidaat te stellen 

voor een openstaande vacature dient u geregistreerd te zijn. Deze handleiding legt stapsgewijs uit hoe u 

zich kunt registreren en hoe u daarna kunt solliciteren voor de gewenste vacature. 

Stap 1: registreer uw dossier 

Om te kunnen solliciteren voor een vacature bij de Stad Gent hebt u een online dossier nodig. Hebt u al een 

gebruikersnaam en paswoord? Ga dan rechtstreeks naar Stap 2: Solliciteer online. 

 

 Ga naar de website van de Stad Gent: stad.gent/solliciteren 

 Klik op de kader “Spontaan solliciteren, registreer u in de sollicitantendatabank”. 

o Vul de gevraagde velden in (voornaam, achternaam, enzovoort) en klik op ‘registreren’. 

o Hou zeker uw gebruikersnaam en paswoord bij. 

o Deze hebt u nodig wanneer u zich de volgende keer aanmeldt. 

o Gebruikersnaam: ……………………………………………………  

o Paswoord: ………………………………………………………………. 

 

 U komt op het scherm persoonlijke gegevens: hier vult u uw persoonlijke gegevens en uw 

contactgegevens aan. 

o Klik nadien op de knop ‘opleiding’. 

 

 Vul uw opleidingen aan. 

o Klik nadien op ‘werkervaring’. 

 

 Vul uw werkervaring aan. 

o Klik nadien op de knop ‘gewenste functie’. 

 

 Vul hier aan in welke functies u interesse heeft. Klik nadien op de knop ‘bijlagen’. 

 

 Bij de bijlagen kunt u documenten toevoegen ter aanvulling van uw dossier: een duidelijk CV, een 

diploma, een rijbewijs of een identiteitskaart. 

o Klik nadien op de knop ‘overzicht en vrijgave’. 

 

 Bij overzicht en vrijgave dient u toestemming te geven om uw gegevens beschikbaar te stellen voor 

de Dienst Selectie. Wanneer u uw profiel vrijgeeft wordt er contact opgenomen met u van zodra er 

een vacature vrijkomt voor functies waarin u interesse heeft. 

o Verder krijgt u hier ook een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Klik nadien op de knop 

‘afsluiten’. 

Als laatste stap klikt u op ‘afmelden’ en sluit u het venster. U ontvangt ter bevestiging van uw registratie een 

e-mail. 
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 Stap 2: solliciteer online 

 Ga naar de website van de Stad Gent: stad.gent/solliciteren 

o Klik op de kader “al geregistreerd”. 

 

 Meld u aan met uw gebruikersnaam en paswoord. 

o Bent u uw paswoord vergeten, klik dan op “paswoord vergeten”. 

o Wanneer u uw gebruikersnaam ingeeft wordt er een nieuw paswoord verstuurd naar het door u 

opgegeven e-mailadres. 

 

 U ziet nu alle openstaande vacatures. Klik op de vacature waarin u geïnteresseerd bent. 

 

 Er opent een nieuw venster met meer informatie over de functie-inhoud, de voorwaarden en het 

verloop van de procedure. Om te solliciteren voor de vacature klikt u bovenaan op solliciteren. 

 

 U bevindt zich nu in de sollicitatiewizard. Klik op verder. 

 

 In de eerste stap van de sollicitatiewizard past u uw persoonlijke gegevens aan. Als deze zijn 

bijgewerkt, klikt u bovenaan op volgende stap. 

o U kan telkens terugkeren naar het vorige venster via vorige stap wanneer u nog aanpassingen wilt 

doen. 

 

 Bij de volgende stap kunt u uw opleidingsgegevens updaten. Klik op volgende stap wanneer u 

hiermee klaar bent. 

 

 Hierna komt de werkervaring aan bod. Klik op volgende stap als dit is aangevuld. 

 

 De vierde stap is de brief. Hier kan u uw interesse toelichten en een korte sollicitatiebrief opstellen. 

Klik op volgende stap als dit is bijgewerkt. 

 

 Vervolgens komt u bij Bijlagen: hier kunt u documenten toevoegen ter aanvulling van uw dossier: 

een duidelijk CV, een diploma, een rijbewijs of een identiteitskaart. Klik nadien op volgende stap. 

 

 U heeft de laatste belangrijke stap sollicitatie verzenden bereikt: hier moet u uw toestemming geven 

om uw gegevens beschikbaar te stellen voor de Dienst Selectie. Wanneer u uw profiel vrijgeeft 

wordt er contact opgenomen met u van zodra er een vacature vrijkomt voor functies waarin u 

interesse heeft. 

Verder krijgt u hier ook een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Klik op “sollicitatie nu 

verzenden”. 

Als alles correct verlopen is krijgt u een scherm waarop staat “uw sollicitatie is correct verzonden” 

en ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de sollictatie. 

 

Indien u nog verdere vragen hebt omtrent het online registreren of solliciteren, kunt u terecht bij de Dienst 

Selectie op het nummer 09 266 75 60. 
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Solliciteren bij OCMW Gent 

 

Bedankt voor uw interesse in OCMW Gent! Wilt u spontaan solliciteren of solliciteren voor een vacature? Dit 

kan online in slechts vijf minuten via onze jobsite:  jobs.ocmwgent.be. 

Hoe doet u dit? 

 

Spontaan solliciteren: 

 klik rechts op ‘hier’ om spontaan te solliciteren; 

 klik op ‘Login aanmaken’. Na het aanmaken van de login komt u op een pagina waar u uw 

gegevens kan invullen. ; 

 voeg u diploma en een recent curriculum vitae toe op de voorziene plaats; 

 klik op Bewaren. 

 

Solliciteren voor een vacature: 

 klik op ‘vacatures’: u vindt op deze pagina een lijst met de openstaande vacatures . Door te klikken 

op de titel van een vacature krijgt u zicht op de inhoud van de functie en de voorwaarden waaraan 

u als kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen; 

 klik op ‘klik hier om snel online te solliciteren’ (of klik op ‘verstuur de vacature naar een kennis’ 

indien u iemand kent die u geschikt lijkt voor deze vacature); 

 meld u aan met uw gebruikersnaam en paswoord. Indien u hier nog niet over beschikt maak dan 

een gebruikersnaam en paswoord aan door te klikken op ‘Login aanmaken’; 

 vul volgende gegevens aan om uzelf kandidaat te stellen: persoonlijke gegevens, opleiding, 

werkervaring, voorkeuren, bijlagen, extra informatie; 

 voeg alle gevraagde documenten toe aan uw dossier; 

 klik op Bewaren;  

 klik op ‘Bevestig uw sollicitatie’. 

 

Opgelet: Uw dossier moet volledig zijn ten laatste op de vermelde uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Hebt u geen computer of scanner? Maak dan een telefonische afspraak met Selectie. Wij kunnen dan uw 

dossier aanmaken. 

 

Let op! Controleer altijd je SPAM wanneer u een gmail account hebt. Zo voorkomt u dat uw communicatie 

van Selectie mist. 

 

Nog vragen? Contacteer ons op dienst.selectie@ocmw.gent of op het nummer 09 266 95 12.  

We helpen u graag verder. 

 

Meer informatie? Ga naar onze website www.ocmwgent.be, Opleiding en Werk, Werken bij OCMW. 

 

 

 

 

 

 

 

http://jobs.ocmwgent.be/
mailto:dienst.selectie@ocmw.gent
http://www.ocmwgent.be/
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