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Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen
met een handicap liggen daarentegen relatief laag. Selor merkt ook op dat de specifieke reservelijsten
onvoldoende geraadpleegd worden.
Met deze communicatie willen wij duidelijk maken welke stappen je moet ondernemen om een persoon
met een handicap aan te nemen. Daarnaast willen we jullie ook stimuleren om meer personen met een
handicap aan te werven. Een stap in de richting om het quotum van 3% te behalen, vastgelegd in het
KB van 5 maart 2007.

Het diversiteitsbeleid van de federale overheid en Selor, vertaald in projecten
Met haar diversiteitsbeleid wil de federale overheid een weerspiegeling vormen van onze moderne
samenleving en gelijke kansen bieden aan iedereen. Selor werkt hieraan mee bij de instroom met een
doorgedreven competentiebeleid: je huidskleur, geslacht, geloof, handicap of seksuele voorkeur hebben
geen invloed op je resultaten. Enkel je competenties tellen.
Investeren in diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen loont trouwens niet enkel vanuit
sociaal oogpunt. De extra competenties die op deze manier binnen organisaties worden binnengehaald,
bieden eveneens een oplossing voor demografische veranderingen zoals vergrijzing en het invullen van
knelpuntprofielen. Daarnaast zijn sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke troeven
voor de huidige generatie werkzoekenden. Hierin beleggen maakt de verschillende overheidsorganisaties
dus tot aantrekkelijke werkgevers.
Selor werkt projecten uit die de vertegenwoordiging van verschillende doelgroepen wil verhogen. Je
vindt meer achtergrondinformatie over de projecten in de brochure: een job voor iedereen via Selor. Een
eerste aanzet wordt gegeven bij de instroom waarbij Selor in zijn rekruteringskanalen rekening houdt met
verschillende doelgroepen:
• vrouwen en mannen
• personen met een handicap of ziekte
• personen van allochtone origine
• personen die geen kans kregen om een opleiding te volgen of af te maken
• personen in een situatie van sociale uitsluiting en/of kansarmoede.
Om die vertegenwoordiging van personen met een handicap te stimuleren, werd vastgelegd in artikel 3 van
het KB van 5 maart 2007 dat de overheidsdiensten in hun personeelsbestand 3% personen met een handicap
moeten tewerkstellen. Dit personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten (VTE) en omvat
zowel de statutaire als contractuele personeelsleden. Uit het onderzoek van de begeleidingscommissie
voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) blijkt dat dit
cijfer eind 2009 amper op 0,9% lag.
Lees enkele getuigenissen van ambtenaren met een handicap die succesvol een Selor-procedure
doorlopen hebben.
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Diversity@Selor zorgt voor aangepaste testen, aparte lijsten en advies om
de arbeidspost aan te passen
Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap. Wij voorzien redelijke
aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat de handicap de deelname aan
de test niet verhindert of de resultaten niet beïnvloedt. Er zijn ook aanpassingen voor de taaltesten en
bevorderingsselecties.
Aanpassingen testen
De kandidaat vraagt online de aanpassingen van selectietesten aan in Mijn Selor. Hij geeft een
beschrijving van zijn handicap en duidt aan welke aanpassingen hij wil. Hij moet ook een attest opladen
dat zijn handicap aantoont. Wanneer het dossier volledig is, worden de aanpassingen bij elke test
automatisch voorzien.
Afhankelijk van de test en de handicap (visueel, motorisch, auditief, leerstoornis of andere) voert Selor
redelijke aanpassingen door en kan de test afgelegd worden in een aangepaste omgeving:
• testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, brailleleesregel of software voor
dyslectici
• vragenformulieren aanpassen (A3 formaat in plaats van A4)
• tolk gebarentaal inschakelen
• mondeling afnemen van schriftelijke testen en pc-testen
• extra tijd verlenen aan de kandidaat.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Andere aanpassingen zijn ook mogelijk.
Laureaten met handicap
Een kandidaat met een handicap die geslaagd is voor een statutaire selectie voor de federale overheid,
kan kiezen om op een aparte lijst van geslaagden te staan. Deze lijst blijft altijd geldig. Overheidsdiensten
die iemand met een handicap willen aanwerven, kunnen deze onbeperkt geldige lijst van geslaagden met
een handicap raadplegen ( = parallelle reserve). Selor beheert deze reserves. Ze zijn consulteerbaar via
onze website (zie volgend hoofdstuk).
Kandidaten met handicap blijven ook geklasseerd staan op de klassieke reservelijst en kunnen ook op
deze manier aangeworven worden. Bij contractuele aanwerving kan eveneens voorrang worden gegeven
aan een persoon met een handicap.
Insteek arbeidspostaanpassing
Als je een persoon met een handicap wil aanwerven, kan Selor helpen de aanpassingen op de
werkplaats – in brede zin - in te schatten. We formuleren hierbij richtlijnen voor aanpassingen aan de
inhoud van de functie alsook aan de werkpost bij de toekomstige werkgever. De kandidaat met een
handicap zelf staat centraal bij het bepalen hiervan. Het is ook de kandidaat zelf die beslist of hij een
dergelijke aanpak wenst. Deze richtlijnen zijn geformuleerd om een betere integratie te bevorderen of
kunnen ook heel praktisch zijn naar concrete aanpassingen (inhoud van functie/fysieke arbeidspost).
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Hoe werf je nu precies een kandidaat met handicap aan?
Statutaire aanwerving
Om een kandidaat met een handicap statutair aan te werven, moet je één van de volgende parallelle
reserves raadplegen:
• een specifieke reserve van personen met een handicap van je eigen overheidsdienst
• of specifieke reserves van personen met een handicap van een andere overheidsdienst
• of algemene reserves van personen met een handicap.
Om een overzicht te krijgen van alle geldige reserves van personen met een handicap (parallelle reserve)
kan je online via “Zoek Talent -> Reserves -> Lijst van de selecties” aanklikken. In het bovenste veld
kan je de taal, het niveau en het type reserve (Eigen/Algemene/Andere FOD of Alles) en selectie met
handicap bepalen. In het onderstaande voorbeeld hebben we geopteerd voor ‘Alles’ zodat alle geldige
reserves zichtbaar worden (in ons voorbeeld Nederlandstalig en niveau A).

Een ‘parallelle’ reserve, voorbehouden voor kandidaten met handicap, is steeds herkenbaar aan:
• de geldigheidsduur: de reserve is geldig tot 2099
• het selectienummer: het derdelaatste cijfer is steeds een , in ons voorbeeld: ANG06 58.
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Hoe doe je een consultatie van de reserves?
Maak een nieuwe consultatie aan via Zoek talent -> Reserves -> Organisatie consultaties: klik op icoon
‘Toevoegen’).

Vul de gegevens in en bewaar (klik op het disketje bovenaan om te bewaren).

Klik in het volgende scherm tenslotte op ‘Wizard’.
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Als je vervolgens via “Zoek talent -> Reserves -> Mijn consultaties” de consultatie verder aanvult, kan je
de optie “Enkel personen met een handicap” aanvinken.

Klik vervolgens op het tabblad ‘Detail’ om een ‘Te consulteren selectie’ te bekijken door op ‘Toevoegen’
te klikken.

Je komt op het volgende scherm terecht. Je kan enkel de te consulteren ‘selecties met handicap’ raadplegen
(in ons voorbeeld hierna staan alle opties bovenaan aangevinkt). Op deze manier kan er gezocht worden
naar laureaten met handicap binnen de eigen reserves of binnen die van een andere overheidsdienst.
Klik op de selectie die je wil bekijken.
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Afhankelijk van de reserve die geconsulteerd wordt, moet er al dan niet een bijkomende proef georganiseerd
worden Diversity@selor.be kan hier gecontacteerd worden om advies te verschaffen over een eventuele
aanpassing aan de bijkomende proef voor de laureaat met een handicap.
Zoals gezegd blijven de laureaten met een handicap ook geklasseerd staan in de klassieke reserves. Ook via
deze weg kunnen dus kandidaten met een handicap aangeworven worden. Het betreft hier dan geen bewuste
diversiteitsactie.
Contractuele aanwerving
Bij contractuele aanwerving is een hoofdstuk toegevoegd in elke functiebeschrijving (die Selor stuurt naar
de gematchte kandidaten uit de contractuele databank), waarin wordt uitgelegd hoe een kandidaat met een
handicap zich kenbaar kan maken.
Ook hier kan Diversity@selor.be advies verlenen over de mogelijke redelijke aanpassingen die je moet
aanbieden bij de selectieproef.
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Contact
Voor alle vragen over aanwerving van kandidaten met een handicap of meer precies, over redelijke
aanpassingen en/of arbeidspostaanpassingen: contacteer het team Diversiteit via diversity@selor.be.
Voor alle vragen ivm het beheer en consultatie van de reserves (algemeen en/of specifiek: contacteer het
team Reserves: reservesnl@selor.be.

Bijlage
Contactlijst diversiteitsverantwoordelijken en SPOC’s naar wie deze info verstuurd werd.
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