Centrale administratie

SELECTIEREGLEMENT
ARTS ZORGTOESLAG
Wervingsprocedure A1 - Contractueel
Kind en Gezin wil op korte termijn de functie van arts zorgtoeslag contractueel invullen met een wervingsprocedure in de rang A1 via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt in combinatie met horizontale mobiliteit.
1. Context van de functie
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming start Vlaanderen vanaf 2019 met het Groeipakket.
Deze Vlaamse opvolger van de kinderbijslag is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de
Vlaamse overheid vanaf 2019 voorziet voor elk kind in elk gezin.
Kind en Gezin staat in voor de transitie van de gezinsbijslagen naar Vlaanderen, in samenwerking
met het huidige federale agentschap voor de kinderbijslag, FAMIFED, dat momenteel nog de rol opneemt van publieke uitbetalingsactor en regisseur van het uitbetalingslandschap kinderbijslag.
Vanaf 2019 wordt Kind en Gezin verantwoordelijk voor de regie van het Groeipakket en de integratie ervan in het gezinsbeleid. Het in oprichting zijnde agentschap VUTG (Vlaams Agentschap voor
de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid) zal instaan voor het beheer van
het uitbetalingsstelsel van het Groeipakket in Vlaanderen, en de publieke uitbetalingsactor FONS
(die deel uitmaakt van VUTG), zal samen met de 4 private uitbetalingsactoren de uitbetaling van
het Groeipakket aan de gezinnen op zich nemen.
2. Doel van de functie
Je staat interne en externe klanten bij via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening
zorgtoeslag met als doel ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en
efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.
3. Inhoud van de functie

•

(Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als doel een correct
beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.

•

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening zorgtoeslag binnen het vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen, met als doel de casemanagers
(interne klant) en evaluerend artsen (externe klant) en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

•

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in
nauw overleg met de klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten,
processen en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

•

Inhoudelijk ondersteunen en begeleiden van casemanagers en evaluerend artsen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke
ondersteuningsbehoefte (Groeipakket) met als doel deskundige oplossingen aan te bieden zowel proactief als naar aanleiding van een vraag.
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•

Kwaliteitsborging op niveau van de dienstverlening. Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen
van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doel een optimale
kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

•

Kwaliteitsborging op niveau van het team Medisch beleid. Binnen het team Medisch beleid de
indicatoren, dashboardgegevens en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de
norm met als doel tekortkomingen binnen de teamwerking op te sporen en eventueel acties te
ondernemen.

•

Communiceren over de dienstverlening zorgtoeslag met als doel de belanghebbenden te informeren en hen te stimuleren

•

Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring, vanuit een multidisciplinaire invalshoek, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en input te geven aan het beleid van de organisatie.

•

Vanuit ervaring in het eigen vakgebied en met zicht op andere vakgebieden mee bepalen van
het beleid met als doel het beleid te laten aansluiten op de noden van de gezinnen.

•

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis
verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te
houden.

Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden en mogelijke taken vind je in
de bijlage.
4. Formele deelnemingsvoorwaarden
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de
volgende voorwaarden:
•

Je beschikt over een diploma van arts.
Specialisatie pediatrie, master in de Jeugdgezondheidszorg en/ of revalidatiewetenschappen,
licentie gehandicaptenzorg, master handicapstudies, neurologie, … strekt tot aanbeveling.

•

Relevante ervaring is een pluspunt.

Je dient de relevantie van de beroepservaring voor de vacante betrekking aan te tonen. Voor de
berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.
5. Selectieprocedure
5.1 CV-screening
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet voldoet
aan de formele deelnemingsvoorwaarden.
HR beoordeelt de kandidaturen in overleg met de wervende entiteit.
De beoordeling gebeurt op basis van de volgende criteria:
•

de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4)

•

de relevante beroepservaring

•

de gemotiveerde kandidaatstelling

•

de ingevulde vragenlijst.

Indien je kandidatuur niet voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden en/of criteria van de
CV-screening, dan kan je niet deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Je wordt in dat
geval schriftelijk verwittigd.
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5.2 Voorselectie (bij een groot aantal kandidaten)
Bij een groot aantal kandidaten, organiseert HR een voorselectie. Op basis van het sollicitatieformulier oordeelt HR in overleg met de wervende entiteit of je kandidatuur voldoende potentieel heeft
om te voldoen aan de profielvereisten.
Tijdens deze selectiefase worden de volgende elementen beoordeeld:
•

je motivering voor de vacature

•

de relevantie van je beroepservaring

•

je ingevulde sollicitatieformulier.

Enkel de kandidaten met een gunstige beoordeling worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure. Het aantal kandidaten wordt beperkt tot de best scorende kandidaten met een
max van 8 personen.
De kandidaten worden schriftelijk in kennis gesteld van de motivering van de uitsluiting van verdere deelname aan de selectieprocedure.
De volgende fase van de selectieprocedure omvat eventueel een schriftelijke proef en een selectiegesprek t.a.v. een jury.
5.3 Schriftelijke proef (onder voorbehoud)
In de schriftelijke proef worden de expertise en de vaktechnische competenties beoordeeld aan de
hand van één of meerdere gevalstudies.
De schriftelijke proef wordt beoordeeld door de inhoudelijke expert van de wervende entiteit.
5.4 Selectiegesprek t.a.v. een jury
De jury bestaat uit een inhoudelijk deskundige (beoordeling expertise en vaktechnische competenties) en een selectieverantwoordelijke HR.
Tijdens het selectiegesprek beoordeelt de jury:
▪

je visie op en inzicht in de functie

▪

je motivatie en verwachtingen

▪

je expertise

▪

je gedrags- en vaktechnische competenties

▪

je inzetbaarheid in de functie en de organisatie.

De ingevulde vragenlijst wordt mee in rekening gebracht bij de beoordeling van de kandidaten.
Afronden van de selectieprocedure
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie van arts zorgtoeslag.
De resultaten van de verschillende onderdelen van de selectieprocedure worden in aanmerking genomen voor het totaalbeeld.
De wervende entiteit kiest de meest geschikte kandidaat op basis van de volgende criteria:

•
•
•
•

je motivering voor de vacature
je relevante professionele ervaring
je ingevulde vragenlijst
je inzetbaarheid in de functie en de organisatie.

De geschikt bevonden kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de gemotiveerde
keuze van de wervende entiteit.
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Feedback
De kandidaten worden uitgenodigd om mondeling feedback te vragen.
Op expliciete vraag van de kandidaat zorgt de selectieverantwoordelijke voor schriftelijke feedback
binnen een termijn van 1 maand na het afsluiten van elke selectiefase.
6. Aanwervingsvoorwaarden
•

Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;

•

Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;

•

Je bent medisch geschikt voor deze functie;

•

Je bent geschikt bevonden voor deze vacature.

7. In dienst treden
Je wordt contractueel aangeworven als arts zorgtoeslag met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de graad van centraal adviserend arts met de bijhorende salarisschaal A121P.
•

Via horizontale mobiliteit:
-

de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit;

-

de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

Voor het berekenen van het nettoloon kan de kandidaat surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.
8. Informatie
Bijkomende informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij
•

Majori Van Gogh, centraal adviserend arts, op het telefoonnummer 0496 59 52 19 of via e-mail
majori.vangogh@kindengezin.be

•

Sylvia Walravens, stafmedewerker Algemeen Management Team, op het telefoonnummer 0496
27 94 92 of via e-mail sylvia.walravens@kindengezin.be

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke, telefoonnummer 02 533 12 63 of via mail
dave.claerhout@kindengezin.be
9. Kandidatuurstelling
Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op 26 november 2018 te solliciteren
via de jobsite van Kind en Gezin.
Je gaat op de website van Kind en Gezin naar de rubriek ‘Jobs en vrijwilligers’, klikt op ‘andere jobs’
en vervolgens op de selectieprocedure van je keuze.
•

Klik op de knop ‘Solliciteren voor deze functie’

•

Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens

•

Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteren’.

Indien je geen bevestigingsmail ontvangt is je kandidatuur niet geregistreerd in ons systeem e-recruitement. In dit geval moet je vóór het verstrijken van de sollicitatietermijn contact
opnemen met HR op het telefoonnummer 02 533 13 06.

De uiterste sollicitatiedatum is 26 november 2018
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Ondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidshandicap
Kind en Gezin wil personen met een arbeidshandicap gelijke kansen bieden om te solliciteren. Heb
je een arbeidshandicap en wens je extra ondersteuning tijdens de sollicitatieprocedure?
Neem dan gerust contact op met HR op het nummer 02 533 13 06 of stuur een e-mail naar
HRM.In-door-.en.uitstroom.org@kindengezin.be
10. Indicatieve planning
De selectieprocedure zal volgens de opgemaakte planning afgerond worden tegen 1 januari 2019.
Enkele belangrijke mijlpalen:
•

Uiterste sollicitatiedatum

26 november 2018

•

Selectiegesprek

4 en 6 december 2018

•

In dienst

zo vlug mogelijk

