
JE SOLLICITATIE BIJ DE VLAAMSE OVERHEID IN TIJDEN VAN CORONA: 
ENKELE TIPS EN AFSPRAKEN 

Heenweg
Met het openbaar vervoer

Aankomst gebouw
• Kom zeker op tijd
• Was je handen bij aankomst
• Volg het circulatieplan in het gebouw
• Meld je aan bij het onthaal en volg

de instructies

• Neem bij voorkeur de trap
• Neem je toch de lift? Respecteer dan de 1,5

meter afstand en draag een mondmasker

Schriftelijke proef 
• Allereerst: veel succes!
• Ga naar het toilet voor je aan de case begint
• Je kunt in het gebouw steeds je handen

ontsmetten
• Neem indien gewenst zelf iets te drinken aan

de koffie-/waterautomaat
• Raak de deurklink van het testlokaal niet aan

• Wacht na afloop in het testlokaal tot iemand
je ophaalt

• Indien de proef op een laptop is, zal die
ontsmet zijn voor je begint. Hetzelfde geldt
voor eventuele USB-sticks. Als je liever je eigen
laptop meebrengt, dan kan dit ook. Bespreek
dit met de selectieverantwoordelijke

Gesprek
• Bij het binnenkomen geef je best geen hand

aan de juryleden.
• Raak de deurklink van het lokaal niet aan,

de deur wordt voor jou geopend
• De selectieverantwoordelijke begeleidt je

naar je plaats

• Tijdens het gesprek wordt de afstandsregel
gerespecteerd.
Je hoeft dus geen mondmasker te dragen.
Als je je hierdoor veiliger voelt, is het geen
probleem om wel een mondmasker te dragen.

• Neem na het gesprek je gebruikte drinkbeker
mee en gooi hem weg in de daarvoor
voorziene vuilnisbak.

Verlaten gebouw
• Volg het circulatieplan • Was/ontsmet je handen voor vertrek

Terugweg
• Volg dezelfde maatregelen als die

tijdens de heenweg

Met de fiets of wagen
• Lees meer over de bereikbaarheid van het

gebouw in je uitnodiging voor het gesprek

Vragen?  
Neem contact op met je selectieverantwoordelijke 

of via werkenvoor@vlaanderen.be

• Vergeet je mondmasker niet
• Check de website van NMBS/MIVB/De Lijn/…

http://selecties@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis


ALGEMENE RICHTLIJNEN

Vragen?  
Neem contact op met je selectieverantwoordelijke 

of via werkenvoor@vlaanderen.be

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Of 
gebruik desinfecterende handgel.

Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant 
van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in 
een afsluitbare vuilbak.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Geef geen handen.

Respecteer de afstandsregels: houd 1,5 meter afstand.  

Blijf thuis als je zelf ziek bent. Geef zeker een seintje.

http://selecties@vlaanderen.be

