
Wervingsprocedure Selectieprocedure

Ontstaan vacature

Hoofden 

Akkoord uitzetten 
vacature

MT vergadering

- Uitnodigen geselecteerde 
kandidaten 2e 
gespreksronde

- Planning versturen naar 
selectiecommissie

- Verwijderen of in 
portefeuille opslaan 
gegevens afgewezen 
kandidaten

Vacature opstellen, 
controleren en plaatsen

Hoofden, coordinatoren, 
HR, M&C en 

afdelingssecretaresse 

- Opstellen van de vacature  
adhv actuele template op 
Sharepoint - map 
Leidinggevenden en 
functiebeschrijving

- Vaststellen sluitingsdatum 
en data gesprekken

- Samenstellen 
selectiecommisie

- Afdelingssecretaresse 
vragen ruimte te 
reserveren

- Vacature naar HR sturen 
voor controle en aanvulling

Hoofden & coordinatoren

- Controleren op: inhoud en 
template gebruik

- Invoegen van vacature 
nummer en inschaling

- Publiceren: intern op  
AFAS, extern op vacature 
website(s) en Social media

- Klaarzetten in Umbraco 
voor publicatie op BplusC 
website en Social media

- Informeren M&C

HR

Publiceren vacature op 
BplusC website en social 
media

M&C

Behandelen binnen 
gekomen sollicitaties

- Versturen ontvangst 
bevestiging (binnen 2 
werkdagen)

- Opslaan sollicitaties  op 
Sharepoint

Hoofden, coordinatoren, 
HR

HR

- Beoordelen 
motivatiebrieven en cv's

- Informeren HR beoordeling 
(uitnodigen, afwijzen, 
portefeuille)

Hoofden & coordinatoren

1e Gespreksronde

Selectiecommissie

2e Gespreksronde

Selectiecommissie

- Voorbereiden 
- Voeren 2e sollicitatie 

gesprek
- Nabespreken
- Selectie kandidaat 

medewerker 
- Informeren (telefonisch) 

geselecteerde kandidaat 
- Afspraak plannen 

arbeidsvoorwaarden 
gesprek

- Afwijzen (telefonisch) niet 
geselecteerde kandidaten

- Informeren HR 
geselecteerde kandidaat 
medewerker

Selectiecommissie 

Arbeidsvoorwaarden 
gesprek

Hoofden, coordinatoren, 
HR

- Indien nodig - adviseren 
over inschaling ed

- Optioneel: 
arbeidsvoorwaarden 
gesprek bijwonen of 
voeren

HR

- Arbeidsvoorwaarden 
gesprek voeren

- Uitleg inschaling en 
arbeidsvoorwaarden

- Afspraken over startdatum 
en werkdagen en -tijden

Hoofden & coordinatoren

- Uitnodigen geselecteerde 
kandidaten 1e 
gespreksronde

- Planning versturen naar 
selectiecommissie

- Afwijzen of in portefeuille 
opslaan overige 
kandidaten

HR

Afdelingssecretaresse

Ruimte reserveren

Selectiecommissie

- Voorbereiden 
- Voeren 1e sollicitatie 

gesprek
- Nabespreken
- Selectie kandidaten 2e 

gespreksronde
- Afwijzen (telefonisch) niet 

geselecteerde kandidaten
- Informeren HR 

geselecteerde kandidaten

HR

HR

- Verwijderen of in 
portefeuille opslaan 
gegevens afgewezen 
kandidaten
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