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1 Doelpubliek van deze handleiding 

Deze handleiding heeft voornamelijk als doel een hulp te zijn voor alle personeelsleden van 
het provinciebestuur Vlaams-Brabant die geen ESS-toegang hebben bij het gebruik van de 
zogenaamde "interne sollicitantencockpit". De toepassing is volledig van buitenaf bereikbaar 
en er is zelfs geen provinciale netwerktoegang voor vereist. De enige vereiste is dat je als 
personeelslid effectief in dienst bent bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Het betreft een 
nieuwe toepassing die interne personeelsleden toelaat van buitenaf, overal en altijd te 
solliciteren op vacatures, het kandidatenprofiel actueel te houden, etc. 

2 "Voor je begint" 

 

BELANGRIJK: gebruik bij voorkeur Internet Explorer en wees er zeker 
van dat de pop-up blokkering uitgeschakeld is 
 
Pop-up blokkering:  
Wees er absoluut zeker van dat je de pop-up blokkering van je browser uitgeschakeld hebt. In 
Internet Explorer doe je dit via Extra / Pop-upblokkering / Pop-upblokkering uitschakelen. 
 

 
 
Datumnotatie: 
Invulvelden die een datum verwachten dienen ingegeven te worden met de datumnotatie 
ddmjj. Je kan ook ddmmjjjj of dd.mm.jjjj ingeven. Het systeem zal de drie soorten ingaves 
tijdens het opslaan zelf omvormen naar dd.mm.jjjj. 
 
Selecteren van een tabelrij: 
Klik op het vierkantje aan het begin van een tabelrij om deze gegevens of documenten te 
bewerken. 

 
 
Sorteren van tabelgegevens: 
Wanneer er voor bepaalde informatie (vb. overzicht opleidingen, werkervaring, etc.) een tabel 
weergegeven wordt, kan je standaard op- of aflopend sorteren op een gewenste kolom, door 
op het kolomhoofd te klikken (één keer of meermaals). 

 



 
Verplichte velden: 
Verplicht in te vullen velden, zijn steeds aangeduid met een rood sterretje naast de 
veldomschrijving. 

Bijvoorbeeld:  
 
Vertrouwelijkheid: 
Het is belangrijk mee te geven dat alle door u verstrekte gegevens, als strikt vertrouwelijk 
zullen behandeld worden. De privacy-verklaring kan je terugvinden op de website 
www.vlaamsbrabant.be. Deze zal je ook bij aanvang moeten onderschrijven in de toepassing. 
 

3 Toegang tot de "interne sollicitantencockpit" 

De interne sollicitantencockpit is bereikbaar via de website van het provinciebestuur op 
www.vlaamsbrabant.be/vacatures. 
 
Het is ABSOLUUT ESSENTIEEL dat je als personeelslid van het provinciebestuur 
STEEDS de specifieke toegang gebruikt die voor eigen personeelsleden voorzien is. 
 
Je kan de toepassing bereiken via onderstaand aangeduide link op de webpagina 
www.vlaamsbrabant.be/vacatures. 
 

 
 
Door het klikken op de link kom je op de inlogpagina terecht. 
 



 
 
 
Is het de eerste keer dat je wil inloggen, lees dan onder punt '4' van deze handleiding 
hieronder welke de éénmalig verplichte procedure is die je dient te doorlopen. 
 
Heb je verplichte procedure reeds eerder doorlopen en ken je je gebruikersnaam en paswoord 
nog, dan vul je ze gewoon in en klik je op de knop "Aanmelden". 
 

4 Eénmalige verplichte procedure bij het eerste  

gebruik 

 
Indien je van deze toepassing gebruik wil maken, dien je éénmalig onderstaande procedure te 
doorlopen. Hierdoor zal je een initieel paswoord en gebruikersnaam verkrijgen. Tijdens de 
eerste inlogprocedure kan je daarna zelf je paswoord wijzigen in een eigen gekozen 
paswoord. 
 
Ook indien je ESS zou hebben, dien je deze procedure te doorlopen aangezien het initiËle 
paswoord NIET hetzelfde is dan hetgene waarmee je in ESS inlogt. Na het doorlopen van de 
procedure kan je echter wel vrij je eigen paswoord kiezen. 
 
Stap 1: Klik op de hoger vermelde toegangslink voor de interne sollicitantencockpit 
 
Je zal onderstaand inlogscherm te zien krijgen: 
 

 
 
 
Stap 2: Klik op de link 'Paswoord vergeten' 
 
Onderstaand scherm verschijnt. 



 

 
 
 
Stap 3: Vul bij e-mail je HR-e-mailadres in 
 
Je HR-e-mailadres is het e-mailadres dat je terug kan vinden op je PDF 'Overzicht prikkingen, 
tellers en contingenten'. Via ESS kan je dit terugvinden via 'Werktijd' en dan 'Overzicht 
prikkingen, tellers en contingenten'. Voor personen zonder ESS in de domeinen en 
instellingen, wordt de PDF maandelijks aan de medewerkers bezorgd, dus daar staat het e-
mailadres ook op. Voor overige personen is het het e-mailadres dat bij een persoonlijke 
rondvraag opgegeven werd. Ben je toch je persoonlijke e-mailadres vergeten, mail dan naar 
hureka@vlaamsbrabant.be met de vraag om je e-mailadres te bezorgen. 
 
Stap 4: Druk op de knop "Paswoord aanvragen". 
 
Onderstaand scherm verschijnt: 

 
 
 
Op het opgegeven e-mailadres zal je een mail ontvangen met je gebruikersnaam en paswoord. 
De afzender van de mail is vacatures@vlaamsbrabant.be met als onderwerp 'Nieuw 
paswoord'. De inhoud van de mail is onderstaande: 
 
 
                  Betreft: Nieuw paswoord 
 
 
 
                  Beste, 



 
 
                  U heeft een nieuw paswoord aangevraagd om u te kunnen aanmelden op de  
      vacaturewebsite van de Provincie Vlaams-Brabant. 
 
                  U kunt zich de eerstvolgende keer aanmelden met volgende gegevens: 
 
                  Uw nieuw paswoord is: XXXXXXXX 
 
                  Uw gebruikersnaam is nog steeds: XXXXXXX 
 
                  Wanneer u zich aanmeldt met dit paswoord (u kunt dit kopiëren vanuit deze e-mail), zult u 
      dit kunnen aanpassen. U kunt uw paswoord maar 1 keer per dag wijzigen, en uw nieuw 
      paswoord dient te verschillen van de 5 laatst aangemaakte paswoorden. 
 
                  U kunt hier de URL kopiëren om verder te gaan naar de vacaturewebsite van de provincie 
                  Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/vacatures. 
 
 
                  Met vriendelijke groeten, 
 
                  de cel competentiebeheer (werving en selectie) 
                  vacatures@vlaamsbrabant.be 
 
Stap 5: Klik opnieuw op de hoger vermelde toegangslink voor de interne 
sollicitantencockpit 
 
Het inlogscherm zal verschijnen: 
 

 
 
 
 
Vul de gebruiker en het paswoord in die je via mail ontvangen hebt en druk op de knop "Aanmelden". 
 
Je zal onmiddellijk het paswoord kunnen aanpassen in een zelf gekozen paswoord.  
 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 



 
 
Stap 6: Vul de gevraagde velden in en druk op de knop "Wijzigen" 
 
 

 
 
Je krijgt een bevestiging op het scherm van het de paswoordwijziging.  
 
Stap 7: Druk op de knop "Verder" 
 
Indien je nog niet eerder via ESS de privacy-verklaring goedkeurde, krijg je onderstaand scherm: 

 
 
Stap 8:Vink aan dat je akkoord bent met de privacyverklaring en druk op de knop "Verder" 



 
Je hebt de éénmalige procedure goed doorlopen en komt in de zogenaamde interne 
sollicitantencockpit terecht. 
 
 
 
 
 

5 De interne sollicitantencockpit 

 
 

5.1 Tabblad "Kandidatenprofiel" 
 
Doel: 
In dit gedeelte kan je je eigen persoonlijke informatie die ter beschikking staat voor de dienst 
personeelsbeleid, en meerbepaald de cel 'Werving en selectie' beheren. Je kan ten alle tijden 
gegevens aanvullen of aanpassen. Deze zullen dan ook onmiddellijk aangepast ter 
beschikking zijn van de cel 'Werving en selectie'. 
 
Het is belangrijk dat je profiel zo volledig mogelijk is. De verstrekte gegevens vormen 
immers de basis van de informatie die aan de jury ter beschikking gesteld zal worden tijdens 
een mogelijk sollicitatiegesprek. Het is ook belangrijk te benadrukken dat de ingevoerde 
gegevens bewaard blijven voor eventueel hergebruik bij eventueel volgende sollicitaties. Deze 
zullen bij een sollicitatie steeds opnieuw overlopen worden, zodat je kan nagaan of ze nog 
steeds correct zijn en je ze eventueel kan bijwerken of aanvullen. 
 
Werkwijze algemeen: 



 
Opslaan 
Na het klikken op het tabblad "Kandidatenprofiel", kom je standaard in "stap 1: persoonlijke 
gegevens" terecht. Je kan navigeren van stap naar stap via de knoppen met de pijltjes op. 

( ). Je kan ook willekeurig een stap aanklikken en dan verspring 
je naar de aangeklikte stap. Eerst zal er wel een controle gebeuren of alle verplichte velden 
van de stap die je verlaat ingevuld werden. 
 
Belangrijk: de ingevulde/gewijzigde gegevens van een bepaalde stap worden opgeslagen bij 
overgang naar een andere stap. Uitzonderingen hierop zijn toevoegingen aan tabellen (vb. 
opleiding, werkervaring,...) want deze worden reeds opgeslagen bij de overname van de 
gegevens in de tabel. 
 
Afmelden 
Een stap invullen en dan gewoon je browserscherm afsluiten zal het negatieve en ongewenste 
effect hebben, dat je gegevens niet gewijzigd opgeslagen werden. Verlaat de toepassing 
steeds correct via de "Afmelden en sluiten"-link rechtsbovenaan het scherm. Hierdoor zal ook 
het scherm automatisch gesloten worden.  
 

 
 
 
 

 
 
In onderstaande wordt elke stap verder in detail beschreven. 

5.1.1 Persoonlijke gegevens 
 

 
 



De read-only velden van deze persoonlijke gegevens zijn reeds ingevuld op basis van de 
informatie die aanwezig is in het personeelsbeheerssysteem van het provinciebestuur dat ook 
voor de prikklok en de lonen gebruikt wordt.  
 
Controleer vooreerst de reeds ingevulde gegevens. Merk je dat iets fout is of niet ingevuld, 
verwittig dan onmiddellijk de dienst personeelsbeleid via het mailadres 
hureka@vlaamsbrabant.be. 
 
Vul  in voorkomend geval het vinkje "arbeidshandicap" aan. 

5.1.2 Opleiding 
 

 
 
In deze stap kan je je verschillende gevolgde opleidingen toevoegen. 
 
Na klikken op de knop "Toevoegen" opent onderstaand schermgedeelte. 
 

 
 
Indien er een toevoeging gebeurt, is het opleidingsniveau een absoluut verplicht veld. Om 
zo'n correct mogelijk beeld te krijgen in je dossier, wordt uiteraard aangeraden zo volledig 
mogelijk te zijn. 
 
Wil je de ingevulde gegevens daadwerkelijk toevoegen en opslaan, druk dan op de knop 
"Overnemen". Wil je dat niet, druk dan op de knop "Afbreken". 
 



 
 
Over je verschillende opleidingen heen, is het zeer belangrijk dat je er eentje aanduidt als 
zijnde je "hoogst genoten opleiding". Dit doe je in de detailgegevens op het moment van 
toevoeging of, bij een latere correctie, via de knop "Bewerken". 
De knop "Bewerken" wordt actief en indrukbaar, nadat je een lijn in de tabel geselecteerd 
hebt. Na indrukken komen de invulvelden beschikbaar, zodat je de reeds opgeslagen gegevens 
kan bewerken. Vergeet zeker niet na een aanpassing ook op de knop "Overnemen' te klikken, 
aangezien dit de wijziging effectief gaat opslaan. 
 
Wens je een bepaalde ingave te verwijderen, selecteer dan de desbetreffende lijn en druk op 
de knop "Verwijderen". Opgepast hiermee, want de betrokken lijn wordt onmiddellijk 
volledig verwijderd. 
 

5.1.3 Werkervaring 
 

 
 
In deze stap kan je je verschillende werkervaringen toevoegen. 
 
Na klikken op de knop "Toevoegen" opent onderstaand schermgedeelte. 

 
 



De verplichte velden zijn aangeduid met een rood sterretje. Om zo'n correct mogelijk beeld te 
krijgen in je dossier, wordt echter aangeraden zo volledig mogelijk te zijn. Na drukken op de 
knop "Overnemen" worden de gegevens bijkomend in de overzichtstabel opgenomen. 
 

 
 
Over je verschillende werkervaringen heen, is het indien je momenteel ergens tewerkgesteld 
bent, dat je er eentje aanduidt als zijnde je "huidige werkgever". Aangezien je solliciteert, zal 
dit sowieso op een regel met betrekking tot het provinciebestuur Vlaams-Brabant moeten zijn. 
Dit doe je in de detailgegevens op het moment van toevoeging of, bij een latere correctie, via 
de knop "Bewerken".  
De knop "Bewerken" wordt actief en indrukbaar, nadat je een lijn in de tabel geselecteerd 
hebt. Na indrukken komen de invulvelden beschikbaar, zodat je de reeds opgeslagen gegevens 
kan bewerken. Vergeet zeker niet na een aanpassing ook op de knop "Overnemen' te klikken, 
aangezien dit de wijziging effectief gaat opslaan. 
 
Wens je een bepaalde ingave te verwijderen, selecteer dan de desbetreffende lijn en druk op 
de knop "Verwijderen". Opgepast hiermee, want de betrokken lijn wordt onmiddellijk 
volledig verwijderd. 
 

5.1.4 Voorkeuren 
 

 
 



In deze stap kan u informatie meegeven in verband met interne personeelsmobiliteit, een 
algemene omschrijving van uw voorkeuren ingeven en de graad/graden selecteren waarin u 
specifiek geïnteresseerd bent. Let wel, dit zorgt dat deze info door de dienst personeelsbeleid 
opvraagbaar is, maar dit zorgt er NIET voor dat u voor deze graden automatisch op de 
hoogte gehouden wordt. Daarvoor dient u een echte JOBAGENT te definiëren (zie verder 
in deze handleiding). 
 
Voor het selecteren van de graden waarin u geïnteresseerd bent gaat u als volgt te werk. 
Druk op de knop "Toevoegen" en er komt een lijn beschikbaar in de tabel met omschrijving 
"Selecteer". Klik op deze lijn en selecteer de gewenste graad. 
 

 
 

 
 

5.1.5 Bijlagen 
 

 
 
In deze stap kan je verschillende elektronische documenten toevoegen om uw gegevens 
eventueel aan te vullen of te staven. 
 
Na klikken op de knop "Toevoegen" opent onderstaand schermgedeelte. 
 



 
 
De soort bijlage is uiteraard verplicht, maar een veelzeggende documenttitel wordt ook 
aangeraden. Het wordt ook aangeraden om zeker, indien relevant, het diploma mbt. de hoogst 
genoten opleiding die aangeduid werd, ter verificatie op te laden. Via de knop "Bladeren" kan 
u op uw lokaal systeem de lokatie van het bestand dat u wenst op te laden selecteren.  
Na drukken op de knop "Overnemen" worden de gegevens bijkomend in de overzichtstabel 
opgenomen. De gekozen documenttitel vormt een link en erop klikken zal rechtstreeks het 
document openen. 
 

 
 
De knop "Bewerken" wordt actief en indrukbaar, nadat je een lijn in de tabel geselecteerd 
hebt. Na indrukken komen de invulvelden beschikbaar, zodat je de reeds opgeslagen gegevens 
kan bewerken. 
 
Wens je een bepaalde ingave te verwijderen, selecteer dan de desbetreffende lijn en druk op 
de knop "Verwijderen". Opgepast hiermee, want de betrokken lijn wordt onmiddellijk 
volledig verwijderd. 
 

5.1.6 Overzicht en vrijgave 
 
 

 
 
Het is belangrijk dat u de privacyverklaring van de provincie leest en accepteert.Voor het 
opvragen ervan klik je op de link "Privacyverklaring".  De link verwijst naar de pagina op 
onze bestuurlijke website omtrent het privacybeleid. Voor de acceptatie ervan vink je het 
desbetreffende vinkje aan. Je kan het vinkje maar éénmaal aanvinken en indien dit aangevinkt 
doorgestuurd wordt naar de dienst personeelsbeleid, zal het vinkje uitgegrijsd en onwijzigbaar 
zijn. 
 



 
 
In het scherm zal ook een samenvattende PDF getoond worden van je gegevens. De bijlagen 
die je eventueel ingevoerd hebt, zijn onderaan consulteerbaar. Niet alle ingevoerde gegevens 
worden op deze PDF herhaald. Je kan dus best bijkomend voor de zekerheid ook nog eens 
zelf alle stappen opnieuw opvragen en doorlopen om zeker te zijn. 
 
Indien je volledig akkoord bent, druk dan op de knop "Afsluiten" en je komt automatisch in 
de stap "Afgesloten" terecht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Tabblad "Vacatures" 
 
 

 

5.2.1 Zoeken naar functies 
 
Wil je zelf opzoeken op welke functies/vacatures er op dat moment gesolliciteerd kan worden, 
gebruik dan de functionaliteit van "Zoeken naar functies". Onderstaand scherm wordt 
geopend. 
 

 
 
 



5.2.1.1 De eenvoudigste zoekopdracht ("het volledige plaatje") 

 
De eenvoudigste zoekopdracht is deze waarbij je zonder bijkomende handelingen gewoon op 
de knop "Start" drukt. Hierdoor krijg je snel en eenvoudig alle openstaande vacatures in het 
zoekresultaat. Aangezien binnen het provinciebestuur er toch zelden een onoverzichtelijke 
hoeveelheid vacatures simultaan lopen, zal je in het zoekresultaat snel een duidelijk en 
volledig beeld hebben van alle sollicitatiemogelijkheden. Door gebruik te maken van de filter- 
en/of sorteermogelijkheden van het zoekresultaat kan je snel gerichter je weg vinden. 
 

5.2.1.2 Zoekcriteria gebruiken 

 
In het zoekscherm zelf, kan je hulp inroepen via onderstaande link, die zich rechts bovenaan 
het scherm bevindt. 
 

 
 
Zoeken in volledige tekst 
 

 
 
Je kan zowel afzonderlijke begrippen als een complete uitdrukking opgeven. Afzonderlijke 
begrippen worden volgens de gekozen zoekmethode gekoppeld. De opties voor de 
zoekmethode zijn: 
* met één van de woorden 
* met alle woorden 
* met de exacte woordgroep 
  
Indien je meerdere woorden invoert, gebruik dan een spatie als scheidingsteken. 
 
Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig. 
 
Zoekcriteria voor vacatures 
 

 
 



In deze beide lijsten kan je één of meerdere opties selecteren. Wens je er meerdere te 
selecteren, hou dan de CTRL-toets ingedrukt tijdens het selecteren van de gewenste opties. 
Wens je snel alle opties tussen een beginoptie en een eindoptie te selecteren, selecteer dan de 
beginoptie en hou de shift-toets ingedrukt, terwijl je de gewenste eindoptie selecteert. 
 
Bij het criterium van de procedure zijn de opties "Invulling reserve" en "Andere" niet van 
toepassing, aangezien ze nooit een resultaat zullen geven. 
 
Zoekmethode 
 

 
 
Algemene zoekinstellingen 
 

 
 
Er kunnen enkel vacatures in het Nederlands teruggevonden worden en er lopen er toch nooit 
meer dan 100 simultaan dus deze instellingen zijn overbodig en dienen dus ook nooit 
aangepast te worden. 
 
Wens je eventueel ingevulde zoekcriteria ongedaan te maken, druk dan op de knop 
"Terugzetten". 

 
 

5.2.1.3 Zoekcriteria opslaan als zoekvariant 

 
Eenmaal je alle gewenste criteria hebt ingevuld, kan je deze zoekcombinatie indien je dit 
wenst ook opslaan als een zoekvariant, zodat je ze niet steeds opnieuw dient in te geven. Druk 
hiertoe op de knop "Zoekvariant opslaan".  

 
 



 
 
Je kan zelf een naam geven aan de zoekvariant en dan opslaan. Je kan er ook voor opteren om 
een bestaande zoekvariant te overschrijven. Nadien druk je op de knop "Sluiten". In het 
zoekscherm zal je gekozen naam bijkomend opgenomen worden in de keuzelijst 
"zoekvariant". 
 

 
 
De volgende keer dat je dezelfde bevraging wil doen, selecteer je je zoekvariant in het 
zoekscherm, waarna de criteria op het scherm aangepast zullen worden aan de destijds onder 
deze zoekvariant opgeslagen zoekcriteria. 
 
Wens je een opgeslagen zoekvariant te verwijderen druk dan op de knop "Zoekvariant 
verwijderen". 

 
Opgelet hiermee, want de zoekvariant wordt onmiddellijk uit het systeem verwijderd. 
 

5.2.1.4 Zoekcriteria opslaan als jobagent 

 
Indien je wil dat het systeem je automatisch via mail op de hoogte houdt, indien er vacatures 
zijn die aan je zoekcriteria voldoen, dan kan je je zoekcriteria opslaan als jobagent via de 
knop "Opslaan als jobagent". 

 



 
 
Je kan een unieke naam voor de jobagent vastleggen, de frequentie van de mails vastleggen 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks) en aangeven op de desbetreffende jobagent actief moet 
zijn of niet. Je kan meerdere jobagents tegelijk instellen. 
 
Je overzicht van alle ingestelde jobagents, kan je beheren in het ESS-scenario "Mijn 
jobagents" (zie verder). 
 

5.2.1.5 Het zoekresultatenscherm 

 

 
 
In de rubriek "Zoekcriteria" worden de zoekcriteria die aanleiding gaven tot het getoonde 
resultaat, nogmaals opgelijst. 
 
Het zoekresultaat betreft een tabel. Door op de kolomtitels te klikken kan men de resultaten 
op- of aflopend sorteren op het gewenste criterium. De kolom 'Solliciteren tot' is belangrijk 
aangezien hij de laatste datum aanduidt, dat er sollicitaties aanvaard worden.  



Als deze datum verstrijkt zal de vacature automatisch uit het zoekresultaat verdwijnen en kan 
er dus niet meer op gesolliciteerd worden. 
 
De naam van de vacature vormt een link naar de volledige advertentietekst van de vacature. 
 

 
 
 
Indien de kolom "Sollicitatie van" een datum bevat, dan betekent dit dat je reeds een volledig 
afgewerkte en naar de dienst personeelsbeleid verzonden sollicitatie hebt voor de betreffende 
vacature. 
 
Favoriet creëren 
 
Indien je een gevonden vacature verder wil opvolgen binnen je favorieten, zodat je ze niet 
telkens opnieuw moet opzoeken, selecteer dan de gewenste advertentielijn en druk op de knop 
"Favoriet creëren". De vacature wordt opgenomen in de lijst "Favoriete functies" (zie verder). 
 

 
 



Indien er reeds een favoriet voor de geselecteerde vacature bestaat, is het vinkje in de 
desbetreffende kolom van het zoekresultaat reeds aangevinkt en krijg je volgende 
foutmelding. 
 

 
 

5.2.2 Mijn favorieten 
 

 
 
 
Favoriete functies worden gecreëerd door ze als gebruiker in het zoekresultaat van de 
functionaliteit "zoeken naar functies" specifiek te markeren door het drukken op de knop 
"Favoriet creëren" (zie hoger). 
 

 
 

5.2.2.1 beschrijving kolommen 

 
Door het klikken op de kolommen kan je afwisselend op- en aflopend de rijen in de tabel 
sorteren indien je dit wenst. 
 
 
Vacature 
Door het klikken op de naam van de advertentie zelf kan je de specifieke advertentietekst 
opvragen. 
 



 
 
Op dat scherm staat er eveneens een knop "Solliciteren" (tenzij voor uitbestede selecties).  
Voor de beschrijving hiervan verwijzen naar dezelfde beschrijving van de knop "Solliciteren" 
op het scherm "Mijn sollicitaties". 
 
Gepubliceerd 
De startdatum van de publicatie van deze advertentie. Deze komt dus overeen met de vroegste 
datum waarop er op deze advertentie kon gesolliciteerd worden. 
 
Sollicitatie van  
Deze kolom bevat enkel een datum indien je reeds op deze sollicitatie een volledig afgewerkte 
en naar de dienst personeelsbeleid verzonden sollicitatie zou hebben. 
 
Sollicitatie tot 
Deze kolom bevat de uiterste sollicitatiedatum waarop er nog kan gesolliciteerd worden op de 
betrokken vacature. 
 

5.2.2.2 beschrijving knoppen 

 
Knop "Solliciteren" 
Indien je in het overzicht van je favoriete functies een specifieke vacature selecteert en 
vervolgens op de knop "Solliciteren" klikt, kom je, tenzij het een uitbestede selectie betreft,  
in de sollicitatiewizard terecht. Er zijn drie mogelijkheden: 
 
* je wil voor de eerste keer solliciteren op deze vacature (of je solliciteert opnieuw voor de 
uiterste inschrijvingsdatum nadat je een eerdere sollicitatie via "Mijn sollicitaties" reeds 



verwijderd of teruggetrokken hebt): je komt in stap 1 "Persoonlijke gegevens" van de 
sollicitatiewizard terecht en volgt verder de richtlijnen in deze handleiding onder de rubriek 
"Solliciteren". 
 

 
 
* je hebt al voor deze vacature gesolliciteerd en je sollicitatie effectief ingezonden: de kolom 
"Sollicitatie van" bevat in dit geval de sollicitatiedatum van je inzending en je krijgt 
onderstaande mededeling. 

 
 
* je bent reeds eerder begonnen aan deze sollicitatie maar zou die graag afwerken: de kolom 
"Sollicitatie van" bevat nog geen datum en je krijgt eerst onderstaande mededeling. 
 



 
 
Je klikt op de knop "Verder" en je komt in stap 1 "Persoonlijke gegevens" van de 
sollicitatiewizard terecht. 
 

 
 
 
Knop "Verwijderen" 
Indien je in het overzicht van je favoriete functies een specifieke vacature selecteert en 
vervolgens op de knop "Verwijderen" klikt, wordt die vacature uit je favorieten verwijderd en 
ontvang je bovenaan het scherm hiervan een bevestiging.  
 

 



 
Indien je een favoriet verwijdert waarop je reeds gesolliciteerd hebt, is hiermee je sollicitatie 
NIET verwijderd, dus daar moet je je geen zorgen over maken. 
 

5.2.3 Solliciteren 
 
Het startpunt  om een nieuwe sollicitatie aan te maken is het zoeken naar functies (zie hoger) 
en meerbepaald het resultatenscherm ervan. Indien je de vacature reeds eerder in het 
zoekresultaat gemarkeerd had als een favoriete functie, kan je het solliciteren ook starten 
vanuit "Favoriete functies". 
 
Indien je reeds met een sollicitatie gestart was, maar deze verder wil afwerken, kan je dit 
zowel vanuit het zoekresultaat, 'favoriete functies' (indien de vacature als dusdanig 
gemarkeerd werd) of 'mijn sollicitaties'. 
 
Selecteer de gewenste vacature en druk op de knop "Solliciteren".  

 
 
Sollicitatiewizard 
 
Indien het een uitbestede selectie betreft (dwz. dat de cel werving en selectie van de dienst 
personeelsbeleid de werving niet administratief ondersteunt, maar een extern bureau) dan kan 
je er online niet op solliciteren. Indien je dit toch probeert, zal je onderstaande foutmelding 
krijgen: 

 
De betrokken advertentie kan opgevraagd worden, door het klikken op de naam van de 
vacature. In de getoonde tekst zal dan voor de uitbestede selecties kunnen teruggevonden 
worden wat de te volgen procedure is. 
 
Indien het echter een selectie betreft die beheerd wordt door de eigen personeelsdienst van het 
provinciebestuur, dan komt u in de sollicitatiewizard terecht. Het systeem zal u vragen of u 
effectief wil verdergaan via onderstaand scherm. 
 



 
 
Om er zeker van te zijn dat het de juiste vacature betreft kan je rechtsbovenaan het scherm 
steeds op de link van de advertentie klikken om de details ervan nogmaals te laten weergeven.  
 

 



 
Indien je op een vacature solliciteert, waarop je reeds gesolliciteerd hebt en de status van de 
eerste sollicitatie is nog 'in bewerking' krijg je onderstaande melding. 
 

 
 
Indien je op een vacature solliciteert, waarvoor de uiterste inschrijvingsdatum reeds 
verstreken is, krijg je onderstaande melding. 
 

 
 
Indien het de juiste vacature betreft, druk dan gewoon op de knop "Verder" je komt in het 
vervolg van de sollicitatiewizard terecht. Indien u niet wenst door te gaan sluit u gewoon het 
desbetreffende venster. 
 



 
 
Hier worden een aantal stappen / soorten gegevens vanuit uw persoonlijk profiel herhaald 
zoals ze in uw profiel opgeslagen zijn. Indien u hier iets aan wijzigt, zal dit ook in uw 
profieldossier gewijzigd zijn. 
 
De stappen die identiek zijn dan bij het initieel opstellen van uw profiel en waarvoor we dan 
ook naar hoger in deze handleiding verwijzen zijn: 
 
* persoonlijke gegevens 
* opleiding 
* werkervaring 
* voorkeuren 
* bijlagen 
* afgesloten 
 
De stappen die specifiek zijn bij een sollicitatie zijn: 
* vragenlijst (enkel aanwezig indien er voor die vacature een vragenlijst(je) dient ingevuld te 
worden 
* brief 
* sollicitatie verzenden 
 
Deze stappen worden onderstaand verder in detail besproken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.3.1 Vragenlijst 

 

 
 
De dienst personeelsbeleid heeft de mogelijkheid voor specifieke vacatures specifieke 
vragenlijsten te verbinden met de sollicitatieprocedure. Een vragenlijst kan bestaan uit één of 
meerdere vragen. Indien er minstens één vragenlijst met de sollicitatieprocedure verbonden is, 
zullen deze vragen gesteld worden in stap 5 van de sollicitatiewizard. Indien er geen 
specifieke vragenlijsten dienen ingevuld te worden, zal stap 5 gevormd worden door de 
bijlagen. 
 
Voor elke vragenlijst die met de sollicitatie verbonden wordt, zal er een extra tabblad 
verschijnen zoals er hier maar één is, met name 'Vragenlijst Taalkennis'. Bovenaan zullen er 
eerst met betrekking tot de gehele vragenlijst enkele instructies meegegeven worden, waarna  
de verschillende vragen die deel uitmaken van de vragenlijst één voor één getoond zullen 
worden (in het vet zoals hierboven).  
 
Na de vraag is er de ruimte om te antwoorden. Afhankelijk van het soort antwoorden dat 
verwacht wordt, kan dit een tekstveld zijn, een keuzelijst met radiobuttons (slechts 1 
selecteerbaar), een multi-select keuzelijst, etc... 
 
Een eventueel rood sterretje duidt erop dat het invullen van de vraag verplicht is.  
 

 
 
 



Via de link 'Terugzetten' bovenaan het tabblad worden alle velden van de vragenlijst die tot 
dan ingevuld werden terug blanco gemaakt. Via de link 'Terugzetten' onder een specifieke 
vraag, wordt enkel het invulveld voor die specifieke vraag terug blanco gemaakt. 
 

5.2.3.2 Brief 

 

 
 
In dit scherm kan u drie soorten informatie meegeven specifiek voor deze sollicitatie. 
 
Ik ben een persoon met een erkende arbeidshandicap  
Indien u een persoon bent met een erkende arbeidshandicap, kan u specifieke aanpassingen 
aan de sollicitatieprocedure vragen. Duidt hiervoor aan dat u een aanpassing wenst en vul in 
het tekstveld dat dan automatisch beschrijfbaar wordt, je specifiek gewenste aanpassingen 
neer. Er zal met je contact opgenomen worden om de aanpassingen verder met je door te 
spreken. 
 
Waar hebt u over deze vacature gehoord? 
Hier kan u vooreerst een keuze maken voor het soort sollicitatiebron (Geschreven pers, 
internet, mailing, andere). Na selectie van het soort sollicitatiebron, zullen de specifiek aan 
deze soort voorgestelde sollicitatiebronnen in een keuzelijst opgenomen worden. Na selectie 
van een specifieke sollicitatiebron, kan u tenslotte in het tekstveld 'Meer informatie' nog meer 
detail opnemen, indien gewenst. Deze info stelt ons in staat de door ons gekozen 
publicatiekanalen nog beter te evalueren en af te stemmen op de specifieke vacatures. 
 



Waarom hebt u op deze vacature gesolliciteerd en welke relevante ervaring heeft u? 
Hier kan u een specifieke motivatie neerschrijven waarom u op deze specifieke vacature 
solliciteert en welke relevante ervaring u specifiek in dit kader kan voorleggen. 
 

5.2.3.3 Navigatie tussen de verschillende stappen VOOR de stap "sollicitatie 
verzenden" 

 
Het is mogelijk willekeurig te navigeren tussen de verschillende stappen VOOR de stap 
"sollicitatie verzenden". Bij de overgang tussen stappen wordt er automatisch opgeslagen. 
Onmiddellijk alle stappen doorlopen tot en met verzenden kan maar is niet absoluut nodig. Je 
kan dus gerust je sollicitatie nog in status "Concept" bewaren en op een later tijdstip je 
sollicitatie afwerken. Zorg er wel voor dat je dit dan doet VOOR de uiterste sollicitatiedatum 
uiteraard. Zoek hiervoor de vacature opnieuw op(via zoeken naar functies of via "Mijn 
sollicitaties") en druk op de knop "Solliciteren". Eerder opgeslagen gegevens zullen terug 
beschikbaar zijn en kunnen aangevuld worden. 
 

5.2.3.4 Sollicitatie verzenden 

 

 
 
 
Het systeem geeft in deze stap aan dat je gegevens nu klaar zijn om verzonden te worden. Het 
is wel belangrijk dat je aangeeft dat je de privacyverklaring gelezen hebt en dat je deze 
accepteert, voordat je een sollicitatie kan verzenden. Indien je dit al in je profielgegevens 
aangeduid had, zal dit hier reeds uitgegrijsd en aangevinkt staan. 
 
De PDF 'Overzicht gegevens' vat een gedeelte van de ingevoerde gegevens samen. Overloop 
zeker de verschillende stappen nogmaals om te checken of alles ok is. Bepaalde informatie 
zoals de antwoorden op de vragen op de vragenlijst, voorkeuren, brief zijn niet in de PDF 
opgenomen maar worden wel integraal ingediend. 
 
Het finaal verzenden van de sollicitatie zodat ze ingediend wordt bij de dienst 
personeelsbeleid kan door te drukken op de knop "Sollicitatie verzenden".  Er zullen finaal 
nog enkele controles worden uitgevoerd (alle verplichte velden ingevuld, etc.). Indien er iets 
nog niet in orde is, zal dit bovenaan weergegeven worden. Breng de nodige wijzigingen aan 
en keer daarna terug naar de stap "Sollicitatie verzenden'. 
 



Indien alle controles een positief resultaat hebben, wordt de sollicitatie effectief ingediend en 
verschijnt onderstaand scherm. Uw sollicitatie is verzonden. U zal hiervan een 
bevestigingsmail ontvangen op het email-adres dat voor jouw binnen het HR-syteem 
beschikbaar is. De bevestigingsmails worden door het systeem om de tien minuten verzonden. 
 
Het e-mailadres waarnaar de bevestigingsmail zal verzonden worden is het adres dat je zelf 
tijdens een interne bevraging doorgegeven hebt aan de dienst personeelsbeleid. Heb je twijfels 
welk adres dit ook weer was, neem dan contact op met hureka@vlaamsbrabant.be. 
 
Indien je toch zelf ook ESS hebt, kan je dit e-mailadres terugvinden op je PDF 'Overzicht 
prikkingen, tellers en contingenten' via het ESS-scenario 'Werktijd' en dan 'Overzicht 
prikkingen, tellers en contingenten'.  
 

 
 



 
 
Vanaf nu kan u uw sollicitatie terugvinden onder de rubriek 'Mijn sollicitaties' in status 'In 
bewerking'. 
 

5.2.4 Mijn sollicitaties 

 
 
De lijst "Mijn sollicitaties" bevat alle sollicitaties waaraan je effectief begonnen bent, 
ongeacht of je ze volledig afgewerkt en effectief ingediend hebt of niet, met uitzondering van 
deze die je er eventueel zelf expliciet uit verwijderd hebt. Ook eventuele wervingsreserves die 
nog niet vervallen zijn en waarvan je deel uitmaakt worden in deze lijst opgenomen. 
 



 
 
 

5.2.4.1 beschrijving kolommen 

 
Door het klikken op de kolommen kan je afwisselend op- en aflopend de rijen in de tabel 
sorteren indien je dit wenst. 
 
Vacature 
Door het klikken op de naam van de vacature zelf kan je de specifieke advertentietekst 
opvragen. De advertentie is opvraagbaar via de link zolang de uiterste inschrijvingsdatum niet 
verstreken is. 
 



 
 
Op het scherm met de advertentietekst staat er eveneens een knop "Solliciteren".  Voor de 
beschrijving hiervan verwijzen we naar dezelfde beschrijving van de knop "Solliciteren" op 
het scherm "Mijn sollicitaties" (zie lager). 
 
Voor uitbestede selecties (dwz. selecties waarvan de administratieve ondersteuning niet 
gebeurd door de dienst personeelsbeleid, maar door een extern bureau) wordt er echter in de 
advertentietekst geen knop "Solliciteren" aangeboden.  
 
Sollicitatie van  
Deze kolom bevat enkel een datum indien je reeds op deze sollicitatie een volledig afgewerkte 
en naar de dienst personeelsbeleid verzonden sollicitatie zou hebben. De getoonde datum is 
dan de verzendingsdatum van de sollicitatie. 
 
Status en statusreden 
Concept: dit betekent dat het een sollicitatie op een vacature betreft die nog niet volledig 
afgewerkt werd en dus NOG NIET  naar de dienst personeelsbeleid verzonden is. Zolang de 
uiterste inschrijvingsdatum niet verstreken is, kan je via de knop "Solliciteren" je sollicitatie 
verder afwerken. De advertentietekst blijft in dit geval opvraagbaar.  Indien de uiterste 
inschrijvingsdatum reeds verstreken is, is de advertentietekst niet langer opvraagbaar. 
Solliciteren op een dergelijke vacature geeft onderstaande foutmelding: 

 
 
In bewerking: dit betekent dat uw sollicitatie effectief verzonden werd naar de dienst 
personeelsbeleid. Je hebt normaal gezien een bevestigingsmail ontvangen van je sollicitatie.  



Indien er voor de betreffende selectie een wervings- en of bevorderingsreserve aangelegd 
wordt en u er deel van uit zal maken, zal de status "In bewerking" blijven, maar de statusreden 
respectievelijk "Wervingsreserve" of "Bevorderingsreserve" worden.  
Indien er voor de betreffende selectie geen wervings-en of bevorderingsreserve aangelegd 
wordt, zal de status uiteindelijk, na aanstelling van de laureaat, veranderen in "Niet 
geselecteerd" met de bijpassende statusreden. 
 
Ingetrokken: dit betekent dat u effectief een sollicitatie naar de dienst personeelsbeleid 
verzonden heeft, maar daarna zelf uw kandidatuur ingetrokken heeft via de knop 
"Verwijderen/terugtrekken" in het scherm "Mijn sollicitaties". De bijhorende statusreden is 
dan "Geen interesse meer".  
 
Niet geselecteerd:  dit betekent dat u effectief een sollicitatie naar de dienst personeelsbeleid 
verzonden heeft, maar dat u, om één of andere reden, uiteindelijk niet aangesteld werd. Ook 
het verlopen van een eventuele wervings- en/of bevorderingsreserve kan dit tot gevolg 
hebben. De statusredenen hiervoor kunnen afhankelijk van de gevolgde wervingsprocedure 
zeer divers zijn. Hieronder kan u een overzicht terugvinden: 
 
Kandidatuur niet aanvaard 
Afwezig bij proeven 
Niet geslaagd bij preselectie 
Niet geslaagd bij schriftelijke proef 
Niet geslaagd bij praktische proef 
Resultaat interview < 50% 
Eindresultaat < 60% 
Geslaagd preselectie, niet 30 beste 
Geslaagd Schr. Pr., niet 10 beste 
Niet geslaagd assessment 
Niet geslaagd taaltest 
Niet geslaagd niveautest 
Voorstel geweigerd 
Geen interesse meer 
Schrapping uit reserve 
Afsluiten reserve 
 
Einddatum reserve 
Indien u met succes alle proeven van een selectie doorloopt, zal u, indien er een reserve mee 
verbonden is, opgenomen worden in de overeenkomstige wervings- of bevorderingsreserve. 
In deze kolom zal de datum verschijnen tot wanneer de betrokken wervings- of 
bevorderingsreserve geldig is. Gedurende die periode kan u dus op basis van het behaalde 
resultaat in deze selectie, eventueel in voorkomend geval gecontacteerd worden door onze 
dienst personeelsbeleid of u geïnteresseerd bent een openstaande vacature in te vullen. Bij het 
aanleggen van een wervings- of bevorderingsreserve zal ook de weergegeven naam van de 
vacature door de dienst personeelsbeleid aangepast worden. De naam zal beginnen met WR_ 
of BR_ of WR_BR. Dit duidt respectievelijk op het feit dat het een wervingsreserve, een 
bevorderingsreserve of beide betreft. De afkorting die daarop volgt, is een aanduiding van de 
graad van de reserve, vb. DK = deskundige. 
 
 
 
 
 



5.2.4.2 beschrijving knoppen 

 
Knop "Solliciteren" 
 
Opnieuw solliciteren op verwijderde of teruggetrokken sollicitaties is mogelijk, voor zover de 
uiterste inschrijvingsdatum van de vacature nog niet verstreken is. Anders krijgt u bovenaan 
het scherm de melding "Het tijdvak van de advertentie is beëindigd. U kunt niet meer 
solliciteren.", zoals zichtbaar in onderstaand scherm. 
 
 

 
 
Solliciteren op een vacature waarvoor u reeds een naar de dienst personeelsbeleid 
verzonden sollicitatie hebt die nog in bewerking is, geeft onderstaande 
 

 
 
Knop "Verwijderen/terugtrekken" 
Een sollicitatie in status "concept" kan je verwijderen en dan zal de sollicitatie ook effectief 
onmiddellijk uit de lijst "Mijn sollicitaties" verdwijnen. Een sollicitatie in status "niet 
geselecteerd" kan niet verwijderd worden. 
 



 
 
Indien de status van de geselecteerde sollicitatie "in bewerking" dan kan je je sollicitatie 
terugtrekken 

 
 
De sollicitatie zal niet uit de lijst "Mijn sollicitaties" verdwijnen, maar de sollicitatie zal in de 
lijst met status "Ingetrokken" weergegeven worden. 
 

 
 
 
 
 
Het verwijderen/terugtrekken is onmogelijk indien je reeds gedurende het sollicitatieproces de 
status 'niet geselecteerd' bereikt hebt. 
 

 
 



5.2.5 Jobagents 
 

 
 

 
 
 
Via een jobagent kan je vragen dat het systeem je automatisch via e-mail op de hoogte houdt 
van nieuwe vacatures die voldoen aan de door jouw ingestelde criteria. Wil je altijd van alles 
op de hoogte gehouden worden, stel dan een jobagent in zonder zoekcriteria te specifiëren. 
 
In deze functionaliteit kan je je jobagents rechtstreeks beheren. De frequentie en de status zijn 
rechtstreeks in de tabel wijzigbaar. Indien je hieraan iets wijzigt, druk daarna dan op de knop 
"Opslaan". Indien je de zoekcriteria van een jobagent wil wijzigen, selecteer dan de jobagent-
lijn en druk daarna op de knop "Bewerken". Je komt dan in het scherm terecht waarin je je 
zoekcriteria kan vastleggen (zie hoger) en daarna klik je op de knop "Opslaan als jobagent". 
 
Indien je wil dat het systeem je automatisch via mail op de hoogte houdt, indien er vacatures 
zijn die aan je zoekcriteria voldoen, dan kan je een bijkomende jobagent definiëren via de 
knop "Toevoegen". 
 

 
 
Je komt dan in het scherm terecht waarin je je zoekcriteria kan vastleggen (zie hoger) en 
daarna klik je op de knop "Opslaan als jobagent" of keer terug naar het jobagent-overzicht 
zonder op te slaan via de knop "Terug naar overzicht jobagents". 

 
 
 



 
 
Je kan een unieke naam voor de jobagent vastleggen, de frequentie van de mails vastleggen 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks) en aangeven op de desbetreffende jobagent actief moet 
zijn of niet. Je kan meerdere jobagents tegelijk instellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Wat als? 

6.1 Wat als ik mijn paswoord wil wijzigen? 
 
Ga via de website (www.vlaamsbrabant.be/vacatures) en de daar aangeboden link (zie punt '2 
Toegang tot de "Interne sollicitantencockpit"' van deze handleiding) naar de inlogpagina voor 
de personeelsleden van het provinciebestuur.  

 
 
Om je paswoord zelf te kunnen wijzigen, moet je eerst je gebruiker en paswoord invullen en 
klik je vervolgens op de link "Paswoord wijzigen".  
 
In onderstaand scherm geef je vervolgens je huidige paswoord in, evenals je nieuwe paswoord 
dat je wenst te gebruiken en klik je vervolgens op de knop "Wijzigen". Het is belangrijk mee 
te geven dat het nieuw gekozen paswoord moet verschillen van de vijf eventueel eerder 
ingestelde paswoorden. Indien alles correct verloopt, ontvang je een bevestigingsscherm. Na 
klikken op de knop "Verder" kom je dan in de interne sollicitantencockpit terecht. 
 

 
 
Kies je echter in bovenstaand scherm voor "afbreken" dan zal je paswoord niet gewijzigd 
worden en zal je doorverwezen worden naar de interne sollicitantencockpit. 
 
Het is ook belangrijk te weten dat je je paswoord maar éénmaal per dag kan wijzigen. Probeer 
je het toch een tweede maal te wijzigen dan krijg je onderstaande foutmelding. 
 



 
 
 

6.2 Wat als ik mijn paswoord vergeten ben? 
 
Ga via de website (www.vlaamsbrabant.be/vacatures) en de daar aangeboden link (zie punt '2 
Toegang tot de "Interne sollicitantencockpit"' van deze handleiding) naar de inlogpagina voor 
de personeelsleden van het provinciebestuur.  
 

 
 
Om je paswoord zelf te kunnen wijzigen, moet je eerst je gebruiker en paswoord invullen en 
klik je vervolgens op de link "Paswoord vergeten".  
 
Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 
 
 
Vul je gebruikersnaam of je e-mailadres in 
 
Het is het e-mailadres dat bij een persoonlijke rondvraag opgegeven werd. Ben je toch je 
persoonlijke e-mailadres vergeten, mail dan naar hureka@vlaamsbrabant.be met de vraag om 
je e-mailadres te bezorgen.  
 
Druk op de knop "Paswoord aanvragen". 
 
Onderstaand scherm verschijnt: 



 
 
 
Op het opgegeven e-mailadres zal je een mail ontvangen met je gebruikersnaam en paswoord. 
De afzender van de mail is vacatures@vlaamsbrabant.be met als onderwerp 'Nieuw 
paswoord'. De inhoud van de mail is onderstaande: 
 
 
                  Betreft: Nieuw paswoord 
 
 
 
                  Beste, 
 
 
                  U heeft een nieuw paswoord aangevraagd om u te kunnen aanmelden op de  
      vacaturewebsite van de Provincie Vlaams-Brabant. 
 
                  U kunt zich de eerstvolgende keer aanmelden met volgende gegevens: 
 
                  Uw nieuw paswoord is: XXXXXXXX 
 
                  Uw gebruikersnaam is nog steeds: XXXXXXX 
 
                  Wanneer u zich aanmeldt met dit paswoord (u kunt dit kopiëren vanuit deze e-mail), zult u 
      dit kunnen aanpassen. U kunt uw paswoord maar 1 keer per dag wijzigen, en uw nieuw 
      paswoord dient te verschillen van de 5 laatst aangemaakte paswoorden. 
 
                  U kunt hier de URL kopiëren om verder te gaan naar de vacaturewebsite van de provincie 
                  Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/vacatures. 
 
 
                  Met vriendelijke groeten, 
 
                  de cel competentiebeheer (werving en selectie) 
                  vacatures@vlaamsbrabant.be 
 
 
Ga opnieuw naar de inlogpagine voor de personeelsleden van het provinciebestuur. 



 
Het inlogscherm zal verschijnen: 
 

 
 
 
 
Vul de gebruiker en het paswoord in die je via mail ontvangen hebt en druk op de knop "Aanmelden". 
 
Je zal onmiddellijk het paswoord kunnen aanpassen in een zelf gekozen paswoord.  
 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 
 
Vul de gevraagde velden in en druk op de knop "Wijzigen" 
 
 

 
 
Je krijgt een bevestiging op het scherm van het de paswoordwijziging.  
 
Druk op de knop "Verder" en je komt in de interne sollicitantencockpit terecht. 
 
 


