Inlogscherm nadat een account is aangemaakt. Hier voeg je de zorgvoorziening toe. Er kunnen per
account meerdere voorzieningen aangemaakt worden. Je meldt dan wel telkens aan met dezelfde
username en wachtwoord (in dit geval jouw accountnaam en wachtwoord). Maar er kunnen
meerdere personen tegelijkertijd op dezelfde account werkzaam zijn zonder storing.
Als er liever gewerkt wordt met aparte accounts per organiserend bestuur, dan dienen ze zelf een
account op te zetten en dezelfde stappen te doorlopen.
Bij het toevoegen van de zorgvoorziening dienen de stappen doorlopen te worden alsook de locatie
toegevoegd te worden (screenshot 2). Deze zal ook niet bepalend zijn voor de tewerkstellingsplek
van de vacatures want dit kan steeds manueel aangepast worden bij het aanmaken van een vacature
(zie verdere screenshots).

Van zodra de zorgvoorziening is toegevoegd, klik je hierop en kan je vacatures toevoegen. Hieronder
zie je het voorbeeld als je per organiserend bestuur een account zou aanmaken en er dus telkens
maar 1 zorgvoorziening zal aangemaakt worden per account.
Of in het tweede geval als je werkt vanuit 1 account en hierop meerdere besturen laat werken onder
verschillende zorgvoorzieningen of besturen (in dit geval).

1. Het toevoegen van een job doe je simpelweg door op het scherm door te klikken op ‘Voeg
een job toe’.
Hier doorloop je ook de gevraagde stappen en klik je steeds onderaan op volgende zodat
alles geregistreerd en verwerkt wordt.
Er kan voor alle organiserende besturen eenzelfde teksttemplate gebruikt worden die jullie
hen aanleveren.
- De titel wordt gekozen om de functie te benoemen.
- De status blijft op open staan zodat de vacature zichtbaar is voor vrijwilligers maar kan
ook op ‘gesloten’ of ‘in behandeling’ geplaatst worden als de vacature niet meer
openstaat.
- De afstandsfilter kan ook aangepast worden (verkleind of vergroot).

Bij functieomschrijving komt dan de omschrijving van de vacature. Onze technologie haalt hier de
belangrijkste concepten uit waarover een kandidaat dient te beschikken en dit gaat mee de matching
bepalen (je zal dit zien in STAP 5 : DNA verifiëren).

Als je het hokje naast ‘dezelfde locatie als zorg- en welzijnsvoorziening’ uitvinkt, dan krijg je de
mogelijkheid om hier een adres in te voeren. Dit kan steeds per vacature aangepast worden.

Ik heb als voorbeeld hier een korte beschrijving geplaatst voor een vrijwilliger. Op de tweede
screenshot zie je dan wat er van belangrijke concepten wordt uitgehaald en hierop wordt de
matching gebaseerd. Je kan steeds zelf nog dingen toevoegen of weglaten. Maar de truc is hier hoe
duidelijker de concepten, hoe minder je er dient op te geven en hoe groter de lijst aan kandidaten zal
zijn. Wij houden de geplaatste vacatures ook nauwlettend in de gaten en sturen bij indien we merken
dat er weinig tot geen matches zijn door teveel concepten bijvoorbeeld. Dan contacteren we ook de
zorgvoorziening (of organiserend bestuur in dit geval) en laten we dit weten.

Dan klik je op opslaan en word je meteen een shortlist van geschikte kandidaten voorgesteld. Deze
kan je dan nog filteren op :
1.
2.
3.
4.

‘biedt hulp als’ : vrijwilliger of wil effectief als werknemer aan de slag
Woon-werk afstand
Matchingpercentage
‘ondersteunt mij’ : hier kan je aangeven of de persoon voor jullie werkt

Als je dan op de naam van een vrijwilliger klikt, dan krijg je onderstaand profiel te zien. Hierop
worden de persoonlijke gegevens vermeld, de beschikbaarheid, achtergrond en voorkeuren qua
werk.
We geven aan de vrijwilligers de boodschap dat de zorgvoorzieningen hen zullen contacteren in het
geval ze beroep wensen te doen op hen. Dit om te voorkomen dat voorzieningen overspoeld worden
met vragen van vrijwilligers of ze al dan niet daar aan de slag kunnen.

