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Werving en Selectie 
 
Inleiding 
Dit protocol is bedoeld als handleiding voor werving en selectieprocedures binnen 
Zorgcentrum St. Franciscus en kan aangehaald worden als het ‘Werving en selectie protocol’. 
Werving en selectie vormen belangrijke onderdelen van het personeelsbeleid. Doel van een 
goede werving- en selectieprocedure is te komen tot een keuze van de juiste man of vrouw 
op de juiste plaats. Dit protocol beschrijft de richtlijnen en werkwijze rondom werving en 
selectie van personeel van zorgcentrum St. Franciscus.  
 
Algemeen 
Afhankelijk van de ontstane vacature beoordeelt de eindverantwoordelijke over de vacature 
of er sprake is van directe noodzaak tot invulling van de ontstane vacature en overlegt met 
de HEAD over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de ontstane vacature moet 
worden ingevuld. 
 
Om adequaat in te kunnen spelen op interne carrièremogelijkheden of personele 
knelpunten binnen de verschillende afdelingen worden vacatures altijd in het MT besproken. 
Daarbij toetst het MT de vacature aan het formatieplan en beoordeelt ze of en voor welk 
deel de vacature per direct moeten worden ingevuld, of dat vacatureruimte voorlopig niet 
ingevuld wordt. 
 
De eindverantwoordelijke over de ontstane vacature stelt in overleg met de HEAD een 
vacaturebeschrijving vast. Samen bepalen zij het media waarin de vacature kenbaar wordt 
gemaakt. Tevens overleggen zij samen de samenstelling van de selectiecommissie. De 
secretaresse maakt vervolgens een planning en hanteert daarbij de checklist werving en 
selectie (bijlage 1).  

- Voorbespreking procedure; 
- Selectie van uit te nodigen kandidaten; 
- Sollicitatiegesprekken; 
- Advisering over de benoeming van de kandidaat.  

 
Selectiecommissie 
De selectiecommissie is een integrale commissie. Dit houdt in dat ze zowel selecteert als 
adviseert. De commissie bestaat maximaal uit vier personen (per gesprek). De 
eindverantwoordelijke maakt als voorzitter altijd deel uit van de selectiecommissie, evenals 
een directe collega. De voorzitter bepaalt uiteindelijk de samenstelling van de 
selectiecommissie.  
 
Vanuit het oogpunt interne mobiliteit, loopbaanbeleid en persoonlijke ontwikkeling hebben 
medewerkers die al in dienst zijn van Zorgcentrum St. Franciscus voorrang bij de invulling 
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van een vacature. Sommige vacatures worden eerst intern opengesteld. De reactietermijn 
bedraagt hiervoor vijf werkdagen. Interne kandidaten zijn: 

- Medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband en BBL leerlingen van 
Zorgcentrum St. Franciscus. 

 
Extern is elk persoon die niet in dienst is bij Zorgcentrum St. Franciscus. Bij grote spoed voor 
het invullen van een vacature, kan de vacature gelijktijdig intern en extern worden 
opengesteld. Ook tijdelijke functies vallen hieronder.  
 
Werven 
Voordat de werving van start gaat, wordt eerst bekeken of de vacature kan worden ingevuld 
via interne selectie. De secretaresse verspreidt de interne vacature via een e-mailbericht. 
Belangstellenden maken hun interesse voor de interne vacature kenbaar bij de secretaresse 
door middel van een motivatiebrief en CV. Een geschikte kandidaat, die in onze eigen 
organisatie in dienst is, nodigen we altijd uit voor een gesprek. Als deze kandidaat niet in 
aanmerking komt voor de functie, dan informeert de eindverantwoordelijke hem/ haar zo 
snel mogelijk hierover in een gesprek. Ander niet geschikt geachte kandidaten, die niet 
worden uitgenodigd voor een gesprek, ontvangen een telefonisch reactie of een e-
mailbericht.  
 
Geschikt geachte kandidaten nodigen we uit voor een gesprek. Afhankelijk van het verloop 
van dat gesprek wordt de kandidaat voorgedragen voor benoeming of wordt de vacature 
extern gepubliceerd.  
 
Als sluitingsdatum bij interne werving hanteren we: minimaal 5 werkdagen en maximaal 10 
werkdagen na publicatie. Als sluitingsdatum bij externe werving hanteren we minimaal 7 
werkdagen en maximaal 14 werkdagen na publicatie.  
 
De secretaresse verzorgt de reacties op informatie verzoeken van sollicitanten. Elke 
sollicitant krijgt van de secretaresse per mail een ontvangstbevestiging. Minimaal drie dagen 
na de sluitingsdatum vindt de briefselectie plaats in de selectiecommissie. De kandidaten 
voor het eerste gesprek ontvangen een uitnodiging per mail. Sollicitanten die niet in 
aanmerking komen voor de vacature ontvangen direct per mail een afwijzing.  
 
Selectiegesprekken 
De leden van de selectiecommissie ontvangen van de secretaresse ter voorbereiding op de 
selectiegesprekken tijdig een tijdschema voor de gesprekken. Voorafgaand aan de 
selectiegesprekken houdt de selectiecommissie een voorbespreking, waarbij in ieder geval 
de volgende zaken aan de orde komen: 

- de selectiecriteria; 
- eventuele oordelen ten opzichte van de kandidaten; 
- het maken van een rolverdeling. 
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Tijdens het werving- en selectietraject gaan de leden van de selectiecommissie vertrouwelijk 
om met de gegevens over de sollicitanten en spreken hierover niet met collega’s of 
externen.  
 
Met de uitgenodigde kandidaten wordt in ieder geval één gesprek gevoerd. De eerste 
gespreksronde heeft als doel om op basis van onderlinge informatie-uitwisseling tot een 
nadere selectie te komen. De volgende zaken staan in eerste gesprekronde aan de orde: 

- kennismaking met de sollicitant; 
- geven van informatie over de organisatie, de vacante functie en de verdere 

procedure; 
- informatie van de sollicitant over zijn eigen persoon, opleiding, ervaring, 

arbeidsverleden, deskundigheid, etc.; 
- vragen van de sollicitant zelf.  

 
Zorgcentrum St. Franciscus verstrekt de sollicitant alle benodigde informatie om zich een zo 
volledig mogelijk beeld te kunnen vormen. Het gaat hier o.a. om informatie over het aantal 
kandidaten, over de wijze waarop de vacature is ontstaan en eventueel over het maximaal 
bereikbare inkomen. De overige arbeidsvoorwaarden en de ontwikkelingsmogelijkheden 
komen meestal in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde, maar kunnen wel onderdeel 
uitmaken van een selectiegesprek.  
 
De leden van de commissie stellen geen vragen die voor de functie en/ of de 
functievervulling niet relevant zijn (bijv. vragen over zwangerschap, seksuele geaardheid, et 
cetera). 
 
De kandidaten kan worden gevraagd eventuele referenties op te geven. De leidinggevende 
wint de referenties in.  
 
Aanstelling 
De secretaresse vraagt de aan te stellen kandidaat om een kopie van relevante documenten 
op te sturen, zoals: 

- behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- geldige legitimatie. 

 
Bij de keuze van de definitieve kandidaat zijn er twee mogelijkheden, consensus en geen 
consensus. Van geen consensus is sprake indien een lid van de selectiecommissie zich niet 
kan vinden in de mening van de meerderheid van de commissie. Het spreekt voor zich dat 
een onderling overleg een eerste middel is om tot elkaar te komen. Uitgangspunt is dat de 
meerderheid van de stemmen doorslaggevend is.  
 
De aan te stellen kandidaat ontvangt telefonisch bericht over zijn mogelijke aanstelling. 
Wanneer betrokkene hier positief tegenover staat maken we een afspraak voor een 
arbeidsvoorwaardengesprek. De direct leidinggevende voert dit gesprek. Indien zich 
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knelpunten voordoen omtrent de arbeidsvoorwaarden gaan de leidinggevende en de HEAD 
met elkaar in overleg. In het arbeidsvoorwaarden wordt de introductiemap nader toegelicht.   
 
Afwijzing 
De leidinggevende stelt de externe sollicitanten, die na deelname in de selectiegesprekken 
niet in aanmerking komen voor de vacante functie, hiervan telefonisch of per mail op de 
hoogte. Kopieën van sollicitatiebrieven en bijlagen vernietigen we binnen twee weken na 
afronding van de procedure.  
 
Open sollicitaties 
Open sollicitaties die binnenkomen worden doorgestuurd naar de teamleiders. De 
teamleiders overleggen onderling er een toepasselijke vacature bestaat en dan wordt de 
brief meegenomen in de desbetreffende procedure. In andere gevallen bericht de 
secretaresse de sollicitant dat er geen vacature is. 
 
Het protocol Werving en Selectie is in werking getreden op 1 oktober 2014. Bij evaluatie in 
februari 2016 zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. Bij evaluatie in februari 2018 
zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


