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toon jezelf
De beste tip als je
goede
medewerkers wil aantrekken
en hen wil overtuigen om voor jou als
werkgever te kiezen:
toon jezelf. Zorg
ervoor dat je kandidaten een duidelijk
beeld hebben van wie je bent.
Dat ze weten waar je goed in
bent, wat je uniek maakt en
wat je pluspunten zijn. Als
HR-professionals zeggen we
dit tegen al onze klanten.
Dat is ook één van de boodschappen die we brachten op
onze eerste Employer Branding Night in oktober. ‘Wij zullen die kandidaten rekruteren
en screenen, en jou daarbij
adviseren en certificeren’, verduidelijken we verder. ‘Met
onze expertise, en aan de hand
van ons screeningsmodel, ons
certificeringstraject in Selor
Academy, ... kortom, het geheel
van onze producten.’ De imagoenquête die we die avond aan
het publiek voorstelden, is dan
ook een van de producten binnen Selor Expertisecentrum
die we aanbieden aan onze
klanten, op maat van hun organisatie.
Wat blijkt uit de imagoenquête? De overheid wordt
bestempeld als een ‘employer
of choice’, waar mensen graag
voor werken. 83% van de federale ambtenaren is trots op zijn
job. En ook de Randstad Award
bevestigt dit resultaat. Daar
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staat de federale overheid op
nummer 1 in de publieke sector. Meer nog, als we privé en
overheid in één lijst zetten, dan
staan we op de 2e plaats, net na
een baggerbedrijf. Iets om trots
op te zijn, want dat is onmiskenbaar ook het resultaat van
onze inspanningen. Ik heb trouwens altijd al gezegd dat privé
en overheid even competitief,
even innovatief en even effectief
moeten zijn. Wel, vandaag bewijzen we dit con brio!
Wat we overal verkondigen,
streven we uiteraard ook zelf
na. Natuurlijk werken we aan
ons allereigenste employer
brand, aan het merk Selor.
Dat doen we met een klantgerichte aanpak (met vrijstellingen, keuzemogelijkheden voor
testdata, met overzichtelijke
online communicatie, …), met
de innovatieve projecten van
OptimaS, met ons dagelijks
werk, ...
En we plukken er nu al de
eerste vruchten van. En dat zal
des te duidelijker zijn in het
nieuwe gebouw - onze verhuizing is intussen minder dan
acht maanden van ons verwijderd - waar we de ingeslagen
weg verder uitwerken en waar
we nog innovatiever uit de
hoek zullen komen. Daar kijk
ik naar uit, om dit alles in 2013,
in 2014 en de daaropvolgende
jaren, samen met jullie verder
te realiseren. Laat ons nu al
beginnen denken aan Selor
2020 …

Want - om nog even terug te komen op Employer Branding - wat
vaak vergeten wordt in de verhalen van employer branding, is
de focus op de eigen, huidige
medewerkers. Ik wil er zeker
de nadruk op leggen. Want
het fundament ligt binnenshuis. Toon jezelf, daar moeten
we ook elkààr aan herinneren en elkaar toe aanzetten.
Het begint bij jullie, hier, op
Selor. En dat doen jullie. Ik zie
het bijvoorbeeld in de verhalen
die jullie elkaar in dit nummer
van Selor@home vertellen. Jezelf tonen aan je collega’s is
niet alleen de bedoeling van
de Selor@homes, het is ook
de rode draad doorheen dit
nummer. Enkele Selorianen
vertellen hoe zij bijdragen aan
ons imago, andere over hun
teambuilding, en een heleboel
van jullie over hoe zij erop uit
trekken in hun vrije tijd, en daar
hun talenten botvieren … Het
zijn maar enkele voorbeelden
uit dit nummer vol verhalen.
Door naar buiten te treden met
wat hij of zij persoonlijk doet,
werkt elke Seloriaan mee aan
de branding van ons huismerk.
Marc
PS: Oh ja. Mijn antwoord op de
vraag ‘ik verlaat mijn huis niet
zonder’, blijf ik jullie niet schuldig. Dat is ongetwijfeld mijn
Mac … althans in de werkweek.

door Brecht Beke

op de cover ...
Makaak-aapjes, gespot in Bako National Park, Borneo
Eventjes kort beschrijven wat Maleisië
met mij gedaan heeft, is zoals 200 kandidaten in een kleine ruimte interviewen:
daar heb je simpelweg nooit genoeg
plaats voor. Een reeks impressies dan
maar? We schrijven half juli. Terwijl de
Belgische zomer wederom welig woedt,
ontdek ik ‘Maleisië, het echte, pure Azië’.
Zo scandeert de slogan toch. Ik ontdek
(haal diep adem, hier ga ik) ...
•
apenfamilies die je zelfs in de
mooiste dierentuinen niet kan
spotten,
•
eilanden waar Robinson Crusoe
een puntje aan kan zuigen,
•
barende zeeschildpadden,
•
dat ik hier de grootste ben,
•
dat varanen graag naast me in het
zwembad stoeien, ...
•
hoe ik Nemo-visjes moet vinden,
•
dat Boeddha wel een 129-eiige
tweeling lijkt,

•
•
•

•

•
•

tropisch gefladder in een
overwoekerende jungle,
met wierook overgoten tempels
zover mijn neus kan volgen,
reusachtige torens van glas en
staal, waar lipton ice tea echt
vandaan komt,
hoe voormalige koppensnellers
(dat zijn stammen die vroeger
mannen onthoofden omwille van
religie, land en/of vrouwen)
blaaspijpen hanteren,
dat haaien buitengewoon sierlijke
roofdieren zijn,
dat ontdekken des hemels is.

Kortom, de Maleisische
marketeers hebben
er niet om gelogen.
Ik keer tevreden terug ...
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Micheline Heerinckx, op pensioen sinds 1 september 2012
Chantal Dejean, op pensioen sinds 1 oktober 2012
Ingrid Van Seghbroeck, op pensioen sinds 1 oktober 2012
Gerd Mondelaers, op pensioen sinds 1 oktober 2012
Ingrid Pieters, op pensioen sinds 1 november 2012

Huwelijken
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Geboortes
Emeline, 17 februari 2012, dochtertje
van Sena Miheaye en Kathya
Fleur, 6 oktober 2012, dochtertje van
Katleen Vermeire en Kevin

Aline Oldenhove, getrouwd met Alexandre op 20 oktober 2012
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Innovatie
Expertise
Vincent: ‘We hebben allebei twee spreekwoordelijke petten op, die van R&D en
die van de productlijn Expertise. Ontwikkeling is de grote paraplu van R&D. R&D
ontwikkelt producten en expertise ter
ondersteuning van de business. We beheren (aankopen, ontwikkelen, opvolgen, …)
bijvoorbeeld de tests voor het screeningsmodel. Dit is het product dat Screening
standaard aanbiedt aan onze klanten. Wil
een klant iets ‘extra’, zoals een specifieke
test in module 2 of wil hij een test op maat
laten ontwikkelen dan beschouwen we dit
als iets ‘op maat’ en bieden we dit aan in
het Expertisecentrum. Zodra we iets op
maat aan klanten aanbieden, zitten we
dus in de productlijn.’

Wat doet Étienne:
‘Consultant voor productlijn
Expertisecentrum.’

Wat doet Vincent:
‘Mijn hoofdrol binnen Selor
is die van productmanager
Expertisecentrum. Ik ben
verantwoordelijk voor de
productlijn Expertise en de
producten daarbinnen die
we opleveren aan klanten
(al deze producten worden
voor onze klanten mooi
opgelijst op onze B2B-site).
Daarnaast ben ik ook
sub-unit manager Innovatie
binnen R&D.‘

étienne: ‘Inderdaad, dan neem ik niet
meer de rol van ontwikkelaar, maar die
van consultant op. Zodra we met een andere oplossing komen voor een externe
klant (ofwel een aangepaste test ofwel
op maat) beschouwen we dit als een opdracht van het Expertisecentrum. Meestal
zijn dat geen verplichte opdrachten, maar
is wat we aanbieden wel betalend.’
Vincent: ‘Het zijn vaak de mensen van
R&D, bv. Étienne, die hiervoor ingezet
worden. Maar consultants kunnen ook
van buiten onze unit komen, bv. een consultant Communicatie als een klant een
Employer Branding wil laten uitvoeren of
een externe assessor bij Top Skills (allebei producten uit het Expertisecentrum).’

Innovation

Diversity

Research

Screening Methodology

Étienne: ‘Als ik als consultant binnen de
productlijn werk zal dit voornamelijk gaan
rond competenties en de beoordeling ervan, bv. voor de taalcompetentiesevaluatie. Sofie is verantwoordelijk voor certificering. Iedereen binnen R&D draagt een
stuk bij aan het Expertisecentrum.’

Hun samenwerking
wat is het onderwerp?
Étienne: ‘Ik denk aan enkele voorbeelden. De ‘taaltest 112’, staat los van de
klassieke dingen die we aanbieden.
Binnenlandse Zaken gaat alle oproepen voor de brandweer en snelwegincidenten samenbrengen in een gemeenschappelijk noodnummer 112, (dit
is een Europese richtlijn) en daarvoor
hebben ze meertalige calltakers nodig,
en dus ook een specifieke taaltest. De
FOD Binnenlandse Zaken heeft contact
opgenomen met Selor om die taaltest
voor die groep op maat te ontwikkelen, dat is een voorbeeld van een puur
expertiseproduct.’
Vincent: ‘We proberen er steeds naar
te streven dat als we iets ontwikkelen
voor een klant, we het product verder
ook zelf kunnen gebruiken. Want Testontwikkeling is zeer duur en arbeidsintensief. Dat we het met andere woorden
kunnen opnemen als product in onze
productportfolio. Concreet sluiten we
ook steeds een SLA af met de klant. Het
gaat hier om een echte samenwerking.’
Étienne: ‘Of voor bpost stelden we ook
een taaltest op maat op. Daarvoor gebruikten we een bestaande eigen test,
die we aanpasten aan hun context, én
hij kon ook decentraal afgenomen worden in de gebouwen van bpost.’
Vincent: ‘Certificering van gebarentaal
is ook een product dat we intern ontwikkeld hebben. Het is een service die
we willen aanbieden aan dove (maar
ook niet-dove) ambtenaren en burgers

Fr ida

Pier re
K ristof

Steve
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Tom

Maggy

en
ecentrum
(gebarentaal is een erkende taal). Dit
is een interessant product om ook in
het Expertisecentrum op te nemen. We
kunnen het dan aanbieden aan bijvoorbeeld de Vlaamse overheid, aan gemeenten, aan privé-organisaties. Vanaf
2013 kunnen we de interviews concreet
gaan organiseren. Dit project was en is
een interessante samenwerking (een
co-creatie) tussen experten in gebarentaal, gebruikers, taaldeskundigen
en onze interne consultants.’

Hun concreet samenwerken:
is dat een goede samenwerking?
Vincent: ‘We vinden het belangrijk dat
de manier waarop we samenwerken goed gestructureerd is, zonder te
veel administratieve rompslomp, we
maken bijvoorbeeld geen lange vergaderverslagen. We houden elkaar
continu op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het project om
tegelijkertijd voldoende onafhankelijk
te kunnen werken. Dit lukt goed met
Étienne. We gebruiken vooral Cosmos,
en zorgen voor de noodzakelijke en tijdige rapportering naar elkaar.’
Étienne: ‘We luisteren echt naar elkaar
en gebruiken de beste ideeën. Onze
rapportering loopt spontaan en goed.
We communiceren eerst per mail. De
meeste meetings duren daardoor minder dan tien minuten en we bespreken
gewoon wat nog moet gebeuren en hoe
we de zaken concreet gaan aanpakken, met vragen als: Wie doet wat?
Wie moet nog betrokken worden? ...’

Ét i e

nne

Bénédicte

De beste werkdag van …

Wat maakt een werkdag bij Selor voor jou een goede,
geslaagde werkdag?
Étienne: ‘Als ik kan terugkijken op de dag en kan zeggen dat mijn collega’s/
partners en ik nuttige en concrete zaken hebben gerealiseerd, en alles in
een ontspannen sfeer verliep, dan ben ik heel tevreden over de dag. Ik hou er
ook van wanneer collega’s me komen opzoeken en we samen een oplossing
vinden.’
Vincent: ‘Als ik na een dag kan zeggen dat het merendeel van mijn taken
bijgedragen heeft tot waar ik met het Expertisecentrum naartoe wil, of breder, waar we met R&D of met Selor naar toe
willen. Da’s gelukkig
heel vaak
MARKETING
MODEL
het geval.’
SELOR

De keuze van …

PRODUCTLIJNEN

PROFIELANALYSE

Wat is het object dat je altijd
MEDIAMIX
meeneemt, waar je niet zonder kan?

COMPETENT

PROFIELANALYSE

OPSTELLEN

Étienne: ‘Een boek, want men droomt niet enkel ’s nachts.’
Vincent: ‘Als de zon schijnt, één van mijn (fake) Ray-Ban Aviator zonnebrillen. Ik laat mijn bril nogal vaak ergens liggen, dus heb ik het nog niet
G
gedurfd het vrij dure origineel te kopen.’
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Selor investeerde de afgelopen
jaren fors in maatschappelijk
relevante topics (onder andere
Diversiteit) en heeft ook een
bijzondere expertise opgebouwd
in onderzoek en ontwikkeling van
rekrutering en selectie, taaltesting
en testontwikkeling.
Innovatie is vanaf het eerste uur
in 2002 de inzet én de ambitie
geweest.
Koppel dit aan de positie van Selor
op de publieke arbeidsmarkt
en je krijgt unieke, specifieke
expertiseproducten die de eigen
organisatie overstijgen:
•

we investeren daar waar het
marktmechanisme tekortschiet

• we generen er inkomsten mee
(die we opnieuw investeren in
innovatie)
• we bieden deze producten
ook met veel plezier aan onze
partners en klanten aan!
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De volgende Seloriaan
in de interviewreeks
Vincent: ‘De volgende Seloriaan in deze
interviewreeks, wel ..., ik nodig graag
Bénédicte Van Langhendonck uit. Als
key account voor de Fod Financiën wil
ik het met haar hebben over de expertiseprojecten voor Financiën waaraan wij
samenwerken. ‘

Vincent
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Ik verlaat mijn huis
niet zonder ...
Samen uit, samen thuis. Iedereen heeft zo zijn onmisbare
spulletjes die hij of zij altijd en overal mee naartoe neemt.
Vergeet je ze een dag, dan voel je je al snel verloren.
Voor ‘de vraag’ gingen we op zoek naar jullie meest onmisbare
objecten. Een mooie verzameling vind je in dit artikel,
de volledige collectie staat op Cosmos.
Een ding is duidelijk: wat je meeneemt, zegt iets over wie je bent!

tivo
Posi

Kim Husques ‘Mijn zonnebril, ik
blijf optimistisch.’
Bernard Marée ‘Mijn glimlach,
want dat is aangenaam voor alle
mensen die mijn pad kruisen.’
Myriam Bouveroux ‘Mijn goed
humeur en mijn mooie glimlach ...’

wurm
n
e
k
Boe
Aurélie Damster ‘Een goed boek.
Ik ben van nature nogal ongeduldig, en de tijd gaat snel wanneer je
wat kan lezen in een wachtzaal of
op de trein. ‘
Françoise Wattiez ‘Ik heb altijd
een boek bij me, en gebruik ieder
vrij moment om wat te lezen.’
Virginie Bosquet ‘Ik lijk wel Mary
Poppins als ik op stap ga. Mijn tas
zit boordevol spullen, zoals een
borstel, parfum, make-up, en zelfs
naald en draad. Maar als ik één
ding eruit moet pikken, dan toch
een boek.’
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Pierre Verougstraete ‘Mijn Leatherman, een soort van Zwitsers zakmes,
en een symbool van de MacGyver en
de scout die in mij schuilt.’
Brecht Beke ‘Mijn handigste tool de
laatste tijd is mijn iPhone. Er zit zo
ongeveer alles in, het is dus eigenlijk
mijn iZakmes.’
Béatrice Collin ‘Mijn gsm, want ik wil
altijd bereikbaar zijn voor mijn familie.’
Filip Vanderhauweraert ‘Een spel
speelkaarten, een fototoestel en …
mijn kritisch oog!’
Marie Saric ‘Ik vertrek nooit zonder
mijn bril.’
Inge Huyge ‘Een klein Victorinoxzakmesje dat ik vooral gebruik om
mijn ontbijt (zoals pompelmoes of
appel) te schillen op de trein of gescheurde nagels bij te vijlen.’

ns
e me
g
i
d
wen
Kathleen Van Lint ‘Een flesje
De in

water: niets zo hatelijk als in de
file staan en grote dorst hebben.’
Frédéric Baervoets ‘Een rolletje
King-muntjes. Ik beken, ik heb een
verslaving!’

ticus
n
a
Rom
Caroline Dumoulin ‘De verlovingsring en de trouwring van
mijn mama. Een keertje ben ik
ze vergeten, en net die dag ben ik
overvallen …’

r
losse
p
o
leem
Carole Renquet ‘Ik heb altijd wel een zakje
Prob

bij. Waarom? Vaak doe ik impulsaankopen, en
plastic zakken vind ik zo’n verspilling. Zo is het
veel milieuvriendelijker.’
Stefanie Billiet ‘Mijn eyeliner. Soms heb ik
’s ochtends geen tijd meer om mijn ogen op te
maken, en ik vind ook dat ik er zonder eyeliner
soms veel te moe uitzie.’
Damien Debot ‘Ik ga nooit de deur uit zonder
paraplu. Dit is België, nietwaar? Is de hemel
grijs, dan gaat het regenen, en schijnt de zon,
dan is dat zeker een valstrik!’
Marylin Ducouret ‘Mijn paraplu!
We zijn nu eenmaal in België.’

Geraldine Hancotte ‘De knuffel
van mijn zoontje. Want anders
riskeer ik een drama wanneer ik
hem na school ga halen.’

Liesbeth Merckx (stagiaire Communicatie)
‘Een zakje met pleisters in alle mogelijke maten, voor pijnlijke voeten in knellende schoenen
of vingers die tussen deuren hebben gezeten.
Onmisbaar voor onhandige mensen!’

Anke Sempels ‘Twee ringen: één
kreeg ik van mijn moeder, de andere van mijn vriend. Ik draag ze al
zes jaar elke dag. Als ik ze niet aan
heb, voelt dat vreemd en ‘leeg’.
Het is dan alsof ik de mensen zou
vergeten van wie ik ze kreeg.’

Christelle Keymeulen ‘Tien jaar geleden kwamen mijn man en ik thuis na een trouwfeest en
ontdekten dat geen van beiden de sleutel meehad. Dus moest mijn man om vijf uur ’s ochtends
door het venstertje van het toilet klauteren. Inbreken in ons eigen huis … Vanaf nu vragen we
altijd aan mekaar: heb je de sleutel bij?’
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Erop uit met colleg
> 20/09/2012

TEAM SCREENING
fotozoektocht in Brugge

We oefenen voor de teamdoelstelling
‘alle neuzen in dezelfde richting en iedereen
staat op één lijn’

Zou het opvallen dat ik naar
de antwoorden kijk

Brugge zonder boottocht is als een
interview zonder STAR-vragen
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> het team: Katrien Verkammen, Ghislena De
Baets, Magda verbeken, Wim Courtyn, Martine van
Acker, Sylvia De Sterck, Katleen Vermeire, Arne
Geeraerts, Christelle Keymeulen, Ellen De Naeyer.
Ine Boonen en Lien Casteels waren afwezig.

Zwaar overleg over vervolg van het traject

Ook de dorst lessen is van groot belang

Eindelijk sloten gevonden voor
onze onze WTC 3-lockers

ga’s

Af en toe trekken Selorianen er op uit voor selecties buitenhuis,
klantenbezoeken, jobbeurzen, presentaties in scholen,
netwerkevents, ... Een jaarlijkse teambuilding zorgt ongetwijfeld
voor de meeste spanning, plezier en uiteraard leuke verhalen
achteraf! Drie dappere teams van Selorianen vertellen je hun
belevenissen in foto’s, …

> 17/09/2012

TEAM SCREENING
BEZOEK AAN GENT
MET BOOTTOCHT OP DE KANALEN

Het wordt een
toffe dag!

> het team: Mercedes Bellemans, Valérie
Blairon, Michaël Cromphaut, Sandrine Defacqz,
Elysianne Doyen, Nathalie Gilles, Geraldine
Hancotte, Ludivine Lindekens, Catherine Maréchal,
Ana Santos De Oliveira, Jean-Paul Vangilluwe,
Aurélie Collard, Aline Oldenhove

Met 10 dames erbij
wordt het gegarandeerd
een geslaagde trip!
Aline: ‘Bijna iedereen is present (enkel Mamy is er niet)
en we zijn blij dat we hier met zijn allen samen zijn.’

ludivine: ‘Ik ga niet zeeziek worden,
ik ga niet zeeziek worden, …’

valerie: ‘Daag, tot over 2 uur!
We gaan Gent bezoeken per boot.’

sandrine: ‘Kunnen jullie even
aan de kant gaan? Ik probeer
hier een foto te nemen.’

de gids:
‘Iedereen aan boord!!’

Nathalie Gilles:
‘Proost! Op Selor en op ons team!’
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> 24/08/2012

TEAM u-point
gps-spel in mechelen

> het team: Myriam Bouveroux, Emmy Colin, Ulrich De Bosscher,
Jean-Paul Dehaese, Eric Derudder, Luc Huyghebaert, Alexandre
Schepens, Luc Van Eeghem, Steve Wauquier, Filip Vanderhauwaert

Voor grootse prestaties:
eerst een degelijk ontbijt

FAM staat voor FAcility Management, maar
vandaag voor Federal Agents of Mechelen.
En deze zijn klaar voor de actie.

ik ben er zeker van dat, met
de bril van Alexandre op,
geen enkele Seloriaan me
nu nog herkent.

The target: de ‘gangsters’ laten zich de uitleg
over de GPS welgevallen

Nu kunnen ze ons niet meer
ontsnappen … we zijn vlakbij

Waar hebben ze die toren ook alweer verstopt?

Is het omdat het vrouwenteam (officieus) gewonnen
heeft, dat we opeens aan een
apart tafeltje zitten?

Straf bier … dat zie je van hier
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Seloriaanse kids in
het kinderdagverblijf in Woluwe …
Wanneer de kat van huis is, dansen de
muizen op tafel … Wanneer de ouders
werken, leven hun kinderen zich uit in het
kinderdagverblijf! Enkele Seloriaanse
(b)engeltjes beleefden in de zomervakantie
alvast een boel plezier…
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new WOW
WTC

Br un

o

> 01/07/2013

Bruno Snappe geeft een stand van zaken over de verhuizing:
•

De werken op onze verdiepingen zitten goed op schema :
-- Verdiepingen 8 (onze meeting rooms en polyvalente zaal voor
happy hours) en 12, 13 en 14 (de verdiepingen voor Selorianen
en de kitchenettes) zijn volledig afgewerkt.
-- Verdieping 1 (selectielokalen en onthaal voor kandidaten en bezoekers) zou voor 31 januari 2013 afgewerkt moeten zijn. Op dit
moment zijn alle wanden geplaatst en een deel van de vloerbedekking ligt er. De deuren, het plafond en de betegeling (waar
nodig) ontbreken nog. Daarna moet alles nog geverfd worden.
>> Sinds september gaat het verhuisproject in de laatste rechte lijn
vooruit. Voor Selor betekent dit: veel werk, met een tiental grote
overheidsopdrachten voor de aankoop van onze meubels en
decoratie. Daarin zit ook de opdracht voor de Selor-specifieke
werken die vanaf 15 maart zullen van start gaan. Deze werken
bestaan uit de aanpassingen van de zones die we delen met
het Ofo (de gang en de roltrappen dus) en het opbouwen van
de ruimte voor het kandidatenonthaal voor de organisatie van
onze selecties. En niet te vergeten, we moeten ook het bedrijf
dat onze spullen van het Stergebouw naar WTC 3 zal verhuizen,
inboeken.
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•

De Regie der Gebouwen bevestigt dat we de sleutels op
15 maart 2013 in handen krijgen. Vanaf dat moment beginnen de
Selor-specifieke werken op de eerste verdieping en worden de
meubels geleverd voor de 8e, 12e, 13e en 14e verdieping.

•

De datum voor de verhuizing is vastgelegd: maandag 1 juli 2013

•

De bedoeling is dat we onze intrek nemen tegen 5 juli, zodat we
onze voorzieningen voor kandidaten kunnen testen, zodat we zeker
zijn dat alles werkt in de pc-zalen. We willen tegen maandag 15 juli
2013 onze eerste kandidaten kunnen verwelkomen.

•

En in september ... is het tijd voor een groot feest om onze verhuizing te vieren.

thuiswerk
NewWOW principes:
clean desk, free seating, lockers, bubbles,
en optimaal (thuis)werken met Lync
‘Het grootste voordeel is dat het pendelen wegvalt. Ik kom uit West-Vlaanderen, en ben ongeveer
anderhalf uur onderweg (enkel). Als er al geen
vertragingen zijn, want vaak mis ik dan mijn aansluiting. Als programmeur kan ik mijn werk perfect van thuis uitvoeren en bij problemen kan ik via
Lync altijd een beroep doen op mijn collega’s.’
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‘Mijn dochter Laure is bij me met
co-ouderschap waardoor ik in de ene week
zowel ’s ochtends als ’s avonds voor haar insta. Om haar niet nodeloos lang in de vooren naschoolse opvang te laten is thuiswerk
ideaal voor mijn work-life balance, en zoals
je ziet hoef ik geen vergadering te missen.’
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Sylvie

Alain
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‘Dankzij telewerk kan ik mijn dochters op woensdag naar
school brengen en zo hoeven ze niet naar de voor- en naschoolse opvang. Ik kan dan even een praatje maken met
hun lerares en zo kom ik te weten hoe het met hen op
school gaat. Zelf hou ik ervan lekker ontspannen op een
rustige plek te werken en ik win 2 uur die anders naar vervoer zouden gaan. En ‘s ochtends kan ik langer uitslapen.’

‘‘s Ochtends ben ik 1 uur en 40 minuten
onderweg van bij mij thuis tot aan Selor.
Dankzij telewerk hoef ik dat lange traject niet te doen. De kinderen kunnen
langer uitslapen, ik hoef me minder te
haasten en ben ook minder gestresseerd. Als er een werkman langs moet
komen voor werken, hoef ik geen verlof
te nemen.’
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erop uit
voor het
goede doel
Sommige Selorianen trekken er wel eens op uit
voor de goede zaak. Christelle, Cédric en Pierre
zijn vrijwilliger, alle drie voor een compleet
verschillende organisatie.
Hier vertellen ze over hun ervaringen en
waarom vrijwilligerswerk hun leven
rijker maakt.

Wie, wat, waar?
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Christelle Keymeulen zet zich in voor de vzw Acres
of Hope Belgium. Ze leerde deze organisatie kennen via haar broer, wiens collega Wim Lambrecht
een weeskindje adopteerde uit Liberia. Wim en
Kris Lambrecht richtten in 2006 een Belgische tak
op van het reeds bestaande Acres of Hope Amerika. De organisatie stuurt babyvoeding en ander
materiaal op voor de verzorging en opvoeding van
kinderen. In 2010 richtten ze ook een schooltje op.
Christelle helpt bij de organisatie van benefietmaaltijden ten gunste van de vzw.
Pierre Veroughstraete is al twee jaar lang eenheidsleider bij de eenheid Scouts et Guides
‘Saint-Boniface’ in Elsene. ‘Vroeger zat ik bij de
scouts als sectieleider. Toen de vorige eenheidsleider, een vriend van me, op zoek was naar vrijwilligers voor zijn groep, moest hij niet lang aandringen. Mijn drie oudste kinderen zitten al bij de scouts
en mijn jongste dochter verlangt nu al naar de dag
dat ze zes wordt en bij de scouts mag.’
Ook Cédric Andrien kwam via een vriend terecht
bij Arc-En-Ciel. ‘Puur toeval was het. Een vriend
van me had er net een contract van bepaalde duur
gekregen en hij was dringend op zoek naar een
animatieteam. Het werd mijn eerste excursie.’
Cédric is pedagogisch coördinator bij excursies die
tijdens de schoolvakanties georganiseerd worden
voor kinderen tussen de zes en vijftien jaar die in
een instelling verblijven.

Over hun inzet
Cédric: ‘Ik sta in voor de organisatie van de
excursies, meer bepaald voor de logistieke
en budgettaire kant, de begeleiding en de
animatie. Tijdens de excursies zelf coördineer ik een team van animatoren en mensen
die boodschappen doen en koken, om ervoor
te zorgen dat alles van een leien dakje loopt.
Ik help ook mee als animator als ik er de tijd voor vind.
Na de excursies maak ik een kwalitatieve evaluatie en
hou ik een vergadering met mijn teamleden. Gewoonlijk
gaan er zo’n twintigtal verlofdagen op aan de excursies
en dan heb ik het nog niet over al de vergaderingen die
ik bijwoon na het werk. Ik kan eerlijk zeggen dat ik minstens tien uur per week voor de vzw werk.’
Christelle: ‘Op 14 oktober hadden we onze
5e benefietmaaltijd in Oosterzele. Een
paar weken tevoren ga ik dan de straat
op om te gaan ‘leuren’ met kaarten. Op
de dag van het benefiet heeft ons hele
gezin geholpen (ikzelf, mijn man en
2 kinderen) met het klaarzetten van de zaal,
opdienen, glazen, borden en bestek afwassen en de zaal
opruimen. Maandelijks storten we ook een kleine bijdrage voor de werking van de school (bv. om materialen
aan te kopen, om de leraren te betalen, om een waterput te financieren, ...).’
Pierre: ‘Ik zie toe op de goede werking van de eenheid
(het administratief en financieel beheer, maar
ook de kwaliteit van de leiding). Ik fungeer als
dirigent zowel ten aanzien van de eenheidsstaf als van de sectieleiders. Ik ben het aanspreekpunt voor het Institut Saint-Boniface,
dat ons onderdak biedt, de instanties, de
federaties en de ouders voor alle problemen waar de secties te maken mee krijgen. Het is
een heel interessante bezigheid door de contacten die
je met de jongeren hebt, maar er kruipt heel wat tijd in!’

Waarom doen ze het?
Pierre: ‘De reden waarom ik zo’n engagement op me
heb genomen is dat ik deze eenheid, die al meer dan
negentig jaar bestaat, mee op de been wil houden. Ze
biedt jongeren van verschillende komaf de kans om zich
te ontplooien op persoonlijk en relationeel vlak.’

een leuke vakantie, maar het biedt hen ook structuur,
stabiliteit, brengt hen met elkaar in contact en doet hen
dingen ontdekken. Ik heb het geluk met een vaste ploeg
te mogen werken en verschillende kinderen te zien opgroeien en evolueren, maar ik ontmoet ook de broers
en zussen van de kinderen, ik kom hun verhaal te weten
enz. Voor sommige van de kinderen treden we ook op
als ‘peter’ in hun instelling. Als iemand die professioneel met HR bezig is en wat mijn eigen leven betreft, sta
ik mijlenver van het leven van de kinderen verwijderd.
Met hen bezig zijn houdt me dus met beide voeten op de
grond. Ik heb ook interesse gekregen in opvoeding, het
is iets waar ik me steeds meer voor inspan.’
Christelle: ‘Ik heb niet echt een speciale reden om hieraan mee te werken. Gewoon het feit dat wij het hier zo
goed hebben en dat we toch iets kunnen doen voor die
kinderen, ook al lijkt het soms een druppel op een hete
plaat.’ Het gezegde van de vzw luidt:
‘Ik ben maar een enkeling, maar ik ben iemand.
Ik kan niet alles doen, maar ik kan iets doen.
En ik zal me niet laten beïnvloeden door hetgeen
ik niet kan doen, Om te doen wat ik kan!’

Anekdote

Pierre: ‘De geestelijke vader van Kuifje, de
beroemde Hergé, was scout en sectieleider in onze eenheid. Zodoende is het lokaal
van de welpen versierd met een kaart met
kampsites die door hem is gemaakt. We hebben ook gesigneerde albums. Net omwille
van die link met Hergé, werden we door het
Kuifjemuseum in Louvain-la-Neuve uitgenodigd voor een rondleiding. Een initiatief dat we
heel erg op prijs hebben gesteld. Na de rondleiding volgde nog een ongelooflijk tof spel in
de straten van de universiteitscampus dat ons
nog lang zal bijblijven.’

Cédric: ‘Voor mij is dit een echt zinvol engagement geworden. Het is geen klassiek vakantiekamp, want het
geeft kinderen die in instellingen verblijven niet alleen
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tijdens de vergadering

De beste aanpak om pcBe
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Collega’s delen hun
ervaringen en formuleren
afspraken

Sylvie

Benedikt Verhaeghe: ‘Easytasks bestaat nu
een kleine zes maand en ondertussen zijn we
het allemaal gewoon om de taken van voorzitter
taal, voorzitter PTO, begeleider pc-testen of
back-up op deze manier toegewezen te krijgen.
Toch knelt het schoentje soms bij de begeleiding van de pc-testen. Het is een rol die belangrijk is, en een verantwoordelijke en professionele houding van iedere begeleider vraagt, des
te meer omdat je in direct contact staat met de
kandidaten en dus Selor vertegenwoordigt.

Olivier Nevens: ‘We kunnen ook niet zonder
een volledig overzicht van de Redelijke Aanpassingen. Wanneer een kandidaat met een
gele oproepingsbrief aankomt, moeten we absoluut alle informatie over deze kandidaat vlot
terug vinden. Alle informatie over een pc-test
moet dus ingevuld zijn op de Cosmos teamsite
‘Begeleiders’ vóór een test van start gaat.’

Een gesprek, tijdens
een vergadering
Olivier Nevens, Sylvia De Sterck, Marleen
Moyersoon, Simon Vandermeir, Mercedes
Bellemans, Sylvie Golaire, Annick De Smedt en
Alain Dupret vatten de koe bij de horens.

Mercedes Bellemans: ‘Een back-up is een backup. Met andere woorden, als je deze taak toegewezen krijgt, plan je op die dag geen andere
taken in. Als we beneden de hulp van de back-up
nodig hebben, moet hij/zij zich meteen kunnen
vrijmaken, dat blijft belangrijker dan geplande
taken.’

Ze zitten samen. Ze overlopen wat nodig is, en
zorgen ervoor dat we de begeleiding van de pctesten zo goed mogelijk aanpakken. Dankzij hen
kunnen we vervelende situaties in de toekomst
vermijden, en het beter doen.
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Sylvie Golaire: ‘Het is aan de testbegeleider
om over het goede verloop van de pc-testen
te waken. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ook de
selectieverantwoordelijken of consultants. Zij
moeten ervoor zorgen dat we beneden in de pcklassen over correcte en volledige informatie
beschikken. Als we niet op de hoogte zijn, slaan
we werkelijk een idioot figuur en verliezen we
onze geloofwaardigheid bij de kandidaten.’

De beste manier om zaken aan te
pakken, is door aan tafel te gaan zitten.
Je somt de voorwaarden voor
een betere werking op, zoekt naar
oplossingen en maakt duidelijke
afspraken.
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Marleen Moyersoon: ‘Bovendien hebben we soms extra
hulp nodig bij de opstart. Het is
ook belangrijk dat je niet pas
op het laatste moment aan
de back-up vraagt om je te
vervangen.‘

-testen te begeleiden
Sylvie Golaire: ‘Het is ook goed dat het
taalevenwicht
tussen
begeleiders
en
back-up gerespecteerd wordt, want tijdens de
zomermaanden was dat niet altijd het geval. Bij
het verdelen van de taken met Easytasks moet
daar de nodige aandacht aan besteed worden.
Als het taalevenwicht niet gerespecteerd is,
moeten we dit met onze teamcoaches opnemen.’

Simon

Annick

Annick De Smedt: ‘De uurregeling is belangrijk.
Sessies beginnen voor de testbegeleiders stipt
om 8.30 uur in de voormiddag en om 12.30 uur
in de namiddag. Als de ochtendsessie uitloopt
(door Redelijke Aanpassingen of technisch problemen), dan is het aan de collega’s van de namiddag om de begeleiding over te nemen. Dan
kunnen de begeleiders van de ochtend hun andere geplande taken opnemen.’
Simon Vandermeir: ‘En als je door een onvoorziene omstandigheid te laat bent, verwittig je je
collega’s best zo snel mogelijk. Een teken van
respect.’
Annick De Smedt: ‘De identiteitscontrole moeten we ook op een meer doortastende wijze
uitvoeren. Het kan niet dat er nog e-ID’s in de
toetsenborden steken na een controle … want
dan is die identiteitskaart hoogstwaarschijnljik
niet bekeken.’
Mercedes Bellemans: ‘Enkel de identiteitskaart, rijbewijs of reispas zijn officiële identiteitsbewijzen. Heeft de kandidaat geen enkele
van deze documenten op zak, dan moet dit in
het incidentenrapport op de teamsite opgenomen worden.’

Sylvia De Sterck: ‘Ook voor kandidaten
die niet tijdig aankomen, hebben we het
incidentenrapport nodig. Als iemand meer
dan een halfuur te laat is, dan kunnen we die
persoon niet zomaar zijn test laten afleggen. Op
de achterkant van de roze aanwezigheidsfiche
moet dan de vermelding komen:
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En we moeten dit incident ook in het rapport
opnemen. Op die manier zijn we zeker dat we
er een spoor van overhouden.’
in
Al a
Alain Dupret: ‘Het incidentenrapport staat nu
online. Het is absoluut belangrijk om er alle
incidenten in op te nemen. Zowel voor de selectieverantwoordelijke, als voor Klachten,
als voor de collega’s van IT, want op deze manier kunnen zij telkens zien of er problemen
geweest zijn. Alle technische incidenten, de
plaatswijzigingen, de niet afgesloten testen,
laatkomers, kandidaten die opgeven. Ook gevallen van agressief gedrag of fraude moeten
in dit rapport vermeld worden.’
Benedikt Verhaeghe: ‘Deze vergadering brengt
ons stappen verder. Selorianen geven elkaar
- en iedereen die meewerkt aan de testen waardevolle opmerkingen. Het is een mooi
voorbeeld van ‘leren van elkaar’, van ‘goed
samenwerken’. Het is de beste aanpak (zowel
de vergadering op zich, als wat de aanwezigen
inhoudelijk zeiden) om tot een beter resultaat
te komen. Daarom stel ik voor om deze vergadering als een ‘best-practise’ te labellen.’
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Employer Branding, m
Selor is ondertussen een bekende naam in het
straatbeeld. Iedereen kent wel iemand die ooit
al een test bij Selor aflegde, en op de trein hoor je
dit vijfletterwoord regelmatig vallen. Selor wordt
geciteerd en vermeld in de pers … Kortom,
‘de man in de straat’ heeft een bepaald beeld van de
HR-sector, van de overheid en dus ook van Selor.
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Wees welkom aan onze bezoekers

het onthaal

nne

Een onthaal op het gelijkvloers en op de
Mezzanine, en op de vierde verdieping een onthaal en een callcenter. Dat zijn de verschillende
onthaalpunten bij Selor. Het zijn de eerste aanspreekpunten, een direct contact met onze bezoekers, de juryleden en de syndicaten.
Fabienne Maudoux vertelt over haar werk aan het
onthaal en in het callcenter:

‘Een oproep via de infolijn en onze stem wordt al meteen geassocieerd
met het imago van Selor. Meer nog, ons gezicht is het eerste dat de kandidaten zien als ze de deur van Selor openduwen. We moeten ze dus met
de glimlach ontvangen en dat moet ook merkbaar zijn in de intonatie van
onze telefoonstem. In mijn manier van werken hou ik de waarden van
Selor in gedachten. Je empathisch opstellen en kalm blijven in alle omstandigheden is soms nodig.
Sommige mensen zijn zenuwachtig, want ze hebben stress voor hun test
of ze zijn te laat, om verschillende redenen. Of zijn ontgoocheld door een
negatief resultaat. Anderen hebben geen geduld meer omdat ze al zo
lang werk zoeken. Of mensen vergissen zich van onthaal. Onze rol is dan
om ze naar de juiste plaats te leiden.
Ik vind het zeer belangrijk om een goede dienstverlening aan te bieden
aan onze bezoekers en hen correct te informeren. Daardoor voel ik me
nuttig en ben ik gemotiveer, dat zijn de positieve punten in mijn dagelijkse
werk!’
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Klantencontacten > screening Selorianen,
CRM-managers, product managers, …

•

Kandidaat > onthaal, testbegeleiders,
voorzitters, ...

•

Het grote publiek > communicatie-acties

e

En het zijn wij, die dit imago bijsturen of het
bevestigen, door onze persoonlijke contacten met
de klanten en de bezoekers. Want persoonlijke
ervaring is een zeer beslissende factor in hoe je
als organisatie en merk bekeken wordt. En dit
persoonlijke contact zit in het onthaal voor de
bezoekers en de begeleiding tijdens de testen,
en het schuilt in al onze klantencontacten.
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We vertegenwoordigen
Selor bij de klant
Een aantal medewerkers binnen de
organisatie nemen daarin een belangrijke rol op: iedereen van Screening,
de consultants, de key accounts,
CRM-managers en product managers.
Aurelie Collard schreef haar stagewerk
over de rol van een key account manager. Ze omschreef de taken, en hoe deze
rol zich verhoudt ten opzichte van andere rollen binnen Screening.
Aurélie Collard: ‘De rol van key account
manager werd gecreëerd tijdens mijn
stageperiode als consultant R&S. Omdat
ik zelf account manager was, was het een
logische stap om deze nieuwe rol tot het
onderwerp van mijn stagewerk te maken.
Ik maak immers zelf deel uit van de visie
van Selor op klantenrelaties en ik kon
enkele getuigenissen verzamelen. Op
deze manier kon ik een goed onderbouwd
eindwerk indienen.
Een key account manager heeft een
bevoorrechte relatie met een klant:
•
hij legt samen met de klant proactief de jaarlijkse planning van zijn
personeelsbehoefte vast,
•
is het aanspreekpunt voor deze
klant en heeft een totaaloverzicht.
> Enkele voorbeelden van onze key
account managers zijn Tina Vercammen voor de FOD Binnenlandse Zaken of
Ana Santos voor het Ministerie van
Defensie en de Franstalige Gemeenschapscommissie (Commission communautaire Française).

merk en imago
St e

Key account Manager
vs. Client Relations manager
Een client relations manager
• houdt zich bezig met de commerciële
positionering van Selor en blijft een
aanspreekpunt voor nieuwe klanten,
• bepaalt het verkoopproces en
communiceert de procedure,
• biedt een referentiekader en tools
aan om bijvoorbeeld de informatie te
centraliseren.
Een key account manager geeft op zijn
beurt extra begeleiding aan grote klanten.
> De client relations managers zijn Kristof
Sneyers en Samer Mitri.

Key account manager
vs. Product manager
Een product manager is verantwoordelijk
voor alle opdrachten binnen zijn productrol. De key account manager is eerder een
tussenpersoon tussen Selor en de klant.
Hij beschikt over een zekere expertise wat
betreft de productlijnen, maar zijn expertise reikt niet zo ver als die van de product
manager. Een key account manager krijgt
daarom steun van de product manager bij
het beantwoorden van de vragen van de
klant. Hij zorgt ervoor dat de samenwerking
met de klant optimaal verloopt.
> De product managers zijn Anja Neyt,
Sofie Van Damme en Vincent Van Malderen.

Key account manager
vs. Consultant
•

•

Een consultant draagt de verantwoordelijkheid over een specifieke opdracht,
een key account over een klant.
De consultants beschikken ook over
informatie die ze met de key account
manager delen. Zo kan de key account
de klant contacteren om te bespreken
wat diens behoefte is en hoe Selor
daarop kan inspelen.

f an

En het zijn wij,
die dit imago bijsturen

ie

Wat vinden mensen/men/de man
in de straat van ons?

Communicatie

Actief stappen ondernemen om onszelf te tonen, ons imago
uit te bouwen en te beantwoorden aan wat men van ons verwacht, dat is het werk van Communicatie. We zetten communicatieplannen en -acties op. Om de twee jaar onderzoeken wij, naast het Employer Brand van de federale overheid,
hoe het gesteld is met het merk Selor. Hoe staat het met
onze naamsbekendheid? Worden wij geciteerd tussen de
antwoorden op de vraag ‘waar zoek je een job?’

Stefanie Billiet: ‘Afhankelijk van de resultaten van onze eigen
imago-enquête, leggen wij doelstellingen vast en stellen we
een communicatieplan op, waarmee we hopen die doelstellingen te behalen. Twee jaar geleden hebben we gekozen om
Selor meer als jobkanaal te promoten, waarbij we willen dat
de mensen de reflex hebben om ook aan Selor te denken als
ze een job zoeken.‘

Over onze naamsbekendheid: ¾ van de mensen
die ons kent, is werkzoekend. Wanneer ze ons kennen,
leggen ze meestal de correcte link met ‘overheid’, ‘jobs’,
‘examens’, …
‘Als we vragen aan de mensen waar ze jobs zoeken, dan komt
Selor op de vierde plaats, na de commerciële jobsites (zoals
Vacature en Jobat), vdab.be en de interimkantoren. Allemaal
vrij positieve resultaten. We zien echter ook werkpunten in
de karaktereigenschappen die men ons toekent. Langs de
ene kant worden we als ervaren, kwaliteitsvol en geloofwaardig beschouwd. Aan de andere kant als erg bureaucratisch,
scoren we minder op transparantie, en op ondersteunend en
toonaangevend zijn. Ook onze onafhankelijkheid haalt een
erg lage score en zelfs onze klantvriendelijkheid kan beter.
Dit zijn zaken die je niet van vandaag op morgen kan oplossen
en ook niet enkel en alleen met communicatie. We werken
er aan door op onze website demotesten en getuigenissen te
voorzien. Of door onze aanwezigheid op sociale media. Onze
meest recente actie is de wedstrijd ‘Ben jij de nieuwe WOWambtenaar’ met de online game en de Facebook app. We willen het werken bij de overheid in een positief daglicht brengen, ook transparantie brengen rond onze testen en meer
fans krijgen op onze sociale media. Ook de verhuizing zien
we als een kans om onze stakeholders uit te nodigen en op
die manier transparantie te bieden. Hen tonen hoe het er in
realiteit aan toegaat bij ons.‘
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Dat verdient een bloemetje ...
Ludivine Lindekens zet Jean
Vergnon en Elysianne Doyen in
de bloemetjes.

Ludivine : ‘Ik kies voor Jean Vergnon et Elysianne Doyen.
Binnenkort vertrekken ze allebei met pensioen en ik vond
het dus aardig om hen op deze manier te eren. Bovendien
was Jean mijn peter in het selectieteam. Met dit berichtje wil
ik hem graag bedanken.’
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Alles begon toen Anja me zei dat jij mijn
peter zou worden tijdens mijn opleiding
binnen het recruitmentteam. Ik moet toegeven dat de overgang na een aantal jaren
in het Topteam enorm was! Maar jij was
er altijd voor mij, volledig beschikbaar,
toen ik weer eens domme vragen had. Zo
heb je me wel 1.000 keer moeten uitleggen hoe ik het papier in de printer moest
steken! Je bent superbeleefd, attent,
elegant en bent echt de beste peter van
Selor, het neusje van de zalm! Ik had me
geen betere peter kunnen wensen! Ik zal
je echt missen! Bedankt voor alles!

We kennen elkaar iets minder goed. Het feit dat
we allebei halftijds werken heeft daar ook niet echt
bij geholpen, maar je bent iemand aan wie je echt
gehecht raakt. In het begin was je eerder terughoudend, maar na verloop van tijd leerde ik een heel
andere persoon kennen: je sterk ontwikkelde kritische zin, je gemopper over alles en iedereen, je
speciale gevoel voor humor ... Dat alles maakt van
jou dé ‘mamy’ van Selor, iemand die niet te evenaren valt! Wat heb je ons vaak doen lachen! Vooral
‘s ochtends was ‘t telkens lachen geblazen met de
manier waarop jij en Jean weer eens de wereld
gingen verbeteren door onvermoeibaar af te geven
op alles wat fout loopt! Wat wordt het straks een
trieste boel hier op de afdeling zonder jullie! Maar
goed, jullie beginnen aan een nieuw hoofdstuk! Geniet ervan, jullie hebt het dubbel en dik verdiend!
Je petekind Ludivine

En er is ook nog
wat te winnen ...
wedstrijd

...

...

Verzin de tekstballon …
	Onze teamcoaches gingen op teambuilding,
ook hun uitstap werd vastgelegd op de gevoelige plaat.
Altijd al eens je collega’s de woorden in de mond willen
leggen? Leef je uit met onze wedstrijd! Vul de tekstballon in en win – naar goede gewoonte – een etentje
met drie collega’s naar keuze. Meedoen kan via de
Interncommunic-mailbox.
PS: Vorige keer streek Marilyn Ducouret de hoofdprijs op. Zij ging lekker Italiaans tafelen met Sandrine
Defacqz, Romina Nardella en Béatrice Collin. Het werd
gezellig! Ook zin in een lekker etentje? Waag je kans!

Zin om mee te werken?
Wil je reageren op iets wat je las? Of heb je zin om mee te werken? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar
communication@selor.be Ongetwijfeld heb je een creatief idee voor een rubriek of artikel: wil je proces in de schijnwerpers plaatsen, een collega in de bloemetjes zetten … Voel je vooral geroepen! Ons motto geldt nog steeds: een goede
S@H is er één gemaakt door en voor Selorianen!
Met medewerking van: Cédric Andrien, Frederic Baervoets, Brecht Beke, Mercedes Bellemans, Stefanie Billiet, Valérie Blairon, Virginie Bosquet, Myriam Bouveroux, Muriel Charlot, Emmy
Colin, Aurélie Collard, Béatrice Collin, Wim Courtyn, Michaël Cromphaut, Aurélie Damster, Ghislena De Baets, Ulrich De Bosscher, Damien Debot, Sandrine Defacqz, Jean-Paul Dehaese, Ellen
De Naeyer, Eric Derudder, Annick De Smedt, Veronique Desmet, Sylvia De Sterck, Étienne Devaux, Elysianne Doyen, Marylin Ducouret, Caroline Dumoulin, Alain Dupret, Arne Geeraerts, Nathalie
Gilles, Sylvie Golaire, Geraldine Hancotte, Kim Husques, Inge Huyge, Luc Huyghebaert, Christelle Keymeulen, Ludivine Lindekens, Cathérine Maréchal, Bernard Marée, Liesbeth Merckx, Marleen
Moyersoon, Olivier Nevens, Beauty Obobaifo, Aline Oldenhove, Carole Renquet, Anna Santos De Oliveira, Marie Saric, Alexandre Schepens, Anke Sempels, Bruno Snappe, Sean Stove, Martine Van
Acker, Filip Vanderhauwaert, Simon Vandermeir, Luc Van Eeghem, Jean-Paul Vangilluwe, Marc Van Hemelrijck, Kathleen Van Lint, Vincent Van Malderen, Magda Verbeken, Benedikt Verhaege,
Katrien Verkammen, Kathleen Vermeiren, Pierre Verougstraete, Françoise Wattiez, Steve Wauquier, Inge Wood > Redactie: subunit communicatie, Liesbeth Merckx > Eindredactie: Inge Huyge
> Vertaling: taal-talent binnen Selor en P&O vertaaldienst > Lay-out: Sanza > Illustraties: animatoren kinderopvang Woluwe, Brecht Beke, Hélène Decarpentrie, Inge Huyge, Sanza > Afgevaardigd bestuurder: Marc Van Hemelrijck. Deze S@H is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

