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Vonk versterkt lokale besturen 
en de non-profitsector

Door vorming, selectie, coaching, 
teambegeleiding, bemiddeling en 

consulting geven we jou en je organisatie 
de expertise én de goesting 

om de toekomst vol vuur aan te vatten.



Versterking gezocht? Wij helpen jou!

Van zetelen in jouw jury tot het afnemen van psychotechnische 
proeven en assessmentcenters, Vonk adviseert en ondersteunt je 
efficiënt en kwalitatief.

Bouw als startende of ervaren medewerker (nieuwe) kennis op en 
ontwikkel je vaardigheden.
Wissel in collegagroepen ervaring uit met mensen uit het werkveld.
Vonk geeft opleidingen op maat van de noden en verwachtingen van 
jouw organisatie. Geen cursus uit de kast dus, maar praktijkexpertise
toegepast op jouw organisatie.

Op zoek naar een frisse kijk op je ontwikkelingstraject? Onze coaches 
stellen graag net die vragen die je motiveren om tot nieuwe resultaten 
te komen.
Een nieuw team vormen? We helpen je duidelijkheid scheppen in 
doelstellingen, taken, rollen en procedures. Zo helpen we de neuzen in 
dezelfde richting te zetten.
Spanning in het team? De behoeftes van alle partijen geven we 
aandacht en maken we helder. Voor iedereen. We zoeken samen naar 
oplossingen waarin iedereen zich vindt.

Heeft je organisatie nood aan extra ondersteuning om nieuwe 
systemen uit te werken? Krijg je graag een externe blik?
Onze consultants helpen jou en je organisatie graag op weg met 
concrete en praktische adviezen.

Selectie

Vorming

Coaching

Consulting



Moderniseren of Innoveren?



Doelstellingen 

• Een goede/de 
beste kandidaat 
selecteren

• Een efficiënte 
selectieprocedure 

- voor bestuur

- voor kandidaat



Selectietechnieken en hun 
voorspellende waarde

Arbeidsproeven .54

Intelligentietest .51

Gestructureerd interview .51

Tests voor functiekennis .48

Ongestructureerd interview .38

Assessment center .37

Biografische gegevens .35

Referenties .26

Genoten jaren opleiding .10

Interesse .10

Grafologie .02

Leeftijd -.01



Praktische proeven



Ervaringsdag

• Laat kandidaten eens een dag 
meedraaien op de vloer

• Kandidaten zijn vaak vragende partij

• Stimuleert zicht op de job

• Makkelijk te beoordelen voor 
praktische/meer uitvoerende jobs



Doelstellingen 

• Een goede/de 
beste kandidaat 
selecteren

• Een efficiënte 
selectieprocedure 

- voor bestuur

- voor kandidaat



Knelpunten selectie in de 
overheid

• Rechtspositieregeling legt strikte 
regels op: zowel qua aantal proeven 
als qua timing 

• Weinig instroom / heel veel instroom

• Abstracte/moeilijk begrijpbare 
functiebeschrijvingen en vacatures

• Soms nog teveel op kennis gericht 

• Diplomavereiste 



Tijdswinst

• Combinatie schriftelijke/praktische 
proef + mondelinge proef op één dag

• Creatief zijn met volgorde proeven

• Data reeds doorgeven in vacature

• Telefoon/skypegesprekken

• Screening via computertesten

• Ontwikkeling verbetersleutels/ 
beoordelingssystemen



Trends 



Competentiegericht 
selecteren



Waardengericht selecteren



Talentgericht selecteren



Attitudegericht selecteren
(Wim Thielemans)



Thuiswerkopdracht



Infografic / pitch video



Speeddates



Betrouwbaarheid?!

• Gamification

– Vlaggenroof

– Memory

– Escape room

• Lunchgesprek



Big data



Lara Vermeulen & Melissa Demuynck

Lara.vermeulen@apbvonk.be / melissa.demuynck@apbvonk.be

050 40 31 53 / 050 40 31 90

https://apbvonk.be/selectie/
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