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Bedrijfsstages in de praktijk 



FOD Financiën 

•  De grootste FOD met meer dan 23.000 personeelsleden.  

•  Eén van de grootste werkgevers binnen de Federale Overheid. 

•  We zoeken elk jaar een paar honderden nieuwe medewerkers. 

De FOD Financiën als organisatie 

North Galaxy Building Brussel Finto Brussel 
Philipstoren Leuven 
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De FOD Financiën als organisatie 

Johan Van Overtveldt 



                        De FOD Financiën in cijfers 

Aantal medewerkers per entiteit 

39,29 % 

15,63 % 
12,01 % 

16,66 % 

9,73 % 

Toestand op 31 december 2013 



                  De FOD Financiën in cijfers 

Aantal medewerkers per werkplaats 

30,30 % 

12,99 % 

10,13 % 

8,25 % 

5,83 % 

4,90 % 

9,93 % 

8,93 % 

4,35 % 

2,27 

2,08 



                      De FOD Financiën in cijfers 

Aantal medewerkers per niveau 

31,64 % 30,40 % 

27,62 % 
10,30 % 



                  De FOD Financiën in cijfers 

Aantal medewerkers per geslacht 

49,33 % 50,67  % 



                 Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

     
     Een bedrijfsstage : 

            de springplank naar een job 
               bij de FOD Financiën 



Inhoud 
- Vroeger en nu 

- Concrete cijfers 

- Waarom bedrijfsstages ? 

- Hoe maken we onze bedrijfsstages bekend ? 

-    Praktische modaliteiten  :   -  voor wie 
                                                -  voorwaarden 

   -  hoe aanvragen ?   
              -  administratieve verwerking 

- De begeleiding en de rol van de mentor 

- Na de bedrijfsstage 

- Wat willen wij verbeteren   



                      Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

    - Voor 2012 :  geen gestructureerde organisatie van bedrijfsstages 
                                    (sporadische, vrijwillige initiatieven op sommige diensten) 

     - Vanaf 2012 : organisatie van bedrijfsstages voornamelijk op de      
  stafdiensten en op sommige buitendiensten 

                                     (niet op controlekantoren  PB , Ven B of BTW) 

    - Vanaf 2014 : bedrijfsstages mogelijk in alle diensten van de FOD   
               Financiën   (minimum 4 weken – maximum 15 weken) 

•  Vroeger en nu 



                      Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

•  Concrete cijfers  

•  Academiejaar 2012-2013 : 30 bedrijfsstages 

•  Academiejaar 2013-2014 : 90 bedrijfsstages 

•  Academiejaar 2014-2015  : streefdoel 150 bedrijfsstages 



                   Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

•  De FOD Financiën wil een attractieve werkgever worden voor 
afstuderende  jongeren en wil gemotiveerde jongeren de kans 
geven om de onderneming, de cultuur en de werkmethodes te 
ontdekken. 

•  De FOD Financiën wil door het organiseren van bedrijfsstages een  
     vertrouwensrelatie met de student opbouwen en hem achteraf  
     blijvend binden aan de organisatie. 

•  Waarom ? 



                   Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

• De FOD Financiën beschouwt de bedrijfsstages als een 
win-win situatie zowel voor de school, als voor de student 
en als voor zichzelf. 

•  Studenten krijgen de kans om zich een juist beeld te vormen 
     (van hun toekomstig werkgever), zij kunnen hun kennis in praktijk 
     brengen op de werkvloer en ontdekken wat er van medewerkers  
     effectief verwacht wordt. 



                         Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

1. Via jobbeurzen en salons  

           Talentum, Bedrijvenweek 2014 ,… 

           Jobbeurzen van hogescholen en universiteiten,...   

           Jobdays van Aiesec,…. 

•  Hoe maken we de stages bekend ? 



                   Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

2.  Via presentaties aan universiteiten en (hoge)scholen verspreid 
over gans het land. 

 Inhoud : - de FOD Financiën als organisatie   
                       - de bedrijfsstages bij FOD Financiën 
                       - de aanwervingsprocedure via SELOR 

               - de tewerkstellings- en doorgroeimogelijkheden 



                     Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

3.  Via de ontwikkeling van “ een dynamisch rollenspel “  om studenten 
laten kennis te maken met de job van  

 - belastingcontroleur ( economische studierichting ) 

 - ontvanger ( juridische studierichting ) 



Aankondiging in Metro-krantje 
september 2014 

4.   Via advertenties in de pers 



5.    Via de sociale media  

   Facebook 

   LinkedIn 

    Twitter  



6.  Via interne kanalen om haar eigen personeel te informeren  

1.  het intranet  

          -  Voor het aankondigen van de stageaanbiedingen 

          -  Voor het zoeken van ‘vrijwillige’ stagementoren 

2.     het bedrijfsblad  “Fininfo”  en “Apropos”  

          -  Algemene bekendmaking van de organisatie van bedrijfsstages 

          -  Jaarlijks overzicht  en balans van de voorbije bedrijfsstages 

          -  Enkele getuigenissen van studenten die een bedrijfsstage gedaan hebben bij de FOD  

    



Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën 

7.  Via een aparte website waarop alle bedrijfsstages worden 

       aangekondigd 

www.jobfin.be 













Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën ? 

•  Voor wie ? 

•  Laatstejaars humaniora 

•  Laatstejaars bachelor 

•  Laatstejaars master 

Gelijke kansenbeleid : 

 Ook voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. 
 De FOD Financiën voorziet in de redelijke aanpassing van de werkpost 



2. Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën ? 

•  Voorwaarden ? 

De stage duurt minimum 4 weken en maximum 15 weken 

De stage wordt niet vergoed 

De FOD Financiën komt niet tussen in de verplaatsingskosten  
van de student 

Er wordt een stage-overeenkomst met de onderwijsinstelling afgesloten 

Er wordt een vertrouwelijkheidsbeding met de student en met de school 
ondertekend 



2. Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën ? 

•  Hoe een bedrijfsstage aanvragen ? 

Geïnteresseerde studenten vullen het formulier in op www.jobfin.be  

en sturen het naar employerbranding@minfin.fed.be 

Mogelijkheden : 

1. Aanvraag voor een stageplaats die voorkomt op www.jobfin.be 

2. Spontane aanvraag die niet overeenstemt met een aanbieding op 
     www.jobfin.be 



-  De aanvraag wordt grondig onderzocht en nagekeken of ze overeenkomt met  
      een stage-aanbieding. 

-  De betrokken stagementor wordt gecontacteerd, op de hoogte gebracht en 
      om advies gevraagd. 

-  De student ontvangt via mail of telefoon de toestemming onder voorbehoud 

-  De student stuurt het ondertekende stagecontract met de school  
      en het vertrouwelijkheidsbeding door. 

-  De stage wordt officieel toegewezen aan de student en de gegevens van de stagementor 
      worden medegedeeld voor een eventuele eerste contactname. 

-  De  ICT-diensten krijgen de opdracht voor de aanmaak van een “guest”mailadres  en de 
      installatie van de nodige IT-applicaties 

-    De student kan starten met zijn stage 

•  Administratieve verwerking 



2. Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën ? 

•  Wie begeleidt de student ter plaatse ? 

Een stagementor zorgt voor de opvang en de begeleiding  

van de student op de stageplaats gedurende de volledige 

stageperiode. 



2. Een bedrijfsstage bij de FOD Financiën ? 

•  Rol van de stagementor  
1. Bereidt de komst van de stagiair voor   

     zorgt voor een geschikte werkpost, toegang tot het gebouw, toegang tot het bedrijfsrestaurant,…..  

2. Legt de stagiair uit welke taken hem zullen toevertrouwd worden in het kader 
     van zijn stage rekening houdend met de eventuele richtlijnen van de school. 

3. Bezorgt de stagiair de nodige informatie voor het opstellen van zijn stagerapport 

4. Evalueert de stagiair op het einde van de stage (school + FOD Financiên) 

5. Staat gedurende de volledige stage ter beschikking van de stagebegeleider 
    van de school (voor ontmoeting, ingeval van problemen,…….) 



•  Na de bedrijfsstage 

Studenten die tijdens hun stage bewijzen een meerwaarde  
te zijn voor de FOD Financiën komen in aanmerking om een 
Rosetta-contract aangeboden te krijgen 

Duur :  1 jaar 
            voor wie minder dan 26 jaar is 

 Doel : student krijgt de kans om zich gedurende 1 jaar in te werken en 
           neemt ondertussen deel aan de selecties bij Selor 

Aantal contracten voor 2013-2014 :  20  

Hoe :  via interview afgenomen door Stafdienst  P&O 



•  Wat willen wij verbeteren ? : 

1.  De stage-aanbiedingen op www.jobfin.be  nog concreter formuleren, nauwer   
aansluitend bij de behoeften van de student en van de stagedienst en hierbij 
rekening houdend met de richtlijnen van de school. 

2.  Nog sneller reageren op een stage-aanvraag :  max. 10 werkdagen voor de 
                  volledige afhandeling van de 
                                 aanvraag 

 3.  Inschrijving vergemakkelijken :  formulier vereenvoudigen en automatiseren 
                                                        om online te kunnen insturen 

 4. Samenwerking met scholen uitbreiden voor presentaties en rollenspellen 
     Nieuwe scholen betrekken bij het project 



5. De nieuwe stage-aanbiedingen voor het volgende academiejaar vroeger bekend 
    maken. (mei-juni) 

6. Het aantal rosetta-contracten na de stage verhogen 

7. De stagementor (nog) beter voorbereiden op zijn taak 



Bedankt voor de aandacht ! 


