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Vraag om informatie

1. Context
De FOD Financiën wenst de evaluatie te herbekijken van de competenties van zijn
medewerkers in het kader van de bevorderingsprocedures in het universitaire niveau voor de
klassen A3, A4 en A5.
De FOD Financiën :
-

-

is ertoe gehouden het competentiemodel van de federale overheid te gebruiken.
(Model 5 + 1 – zie Fedweb voor meer informatie);
moet minstens de generieke en technische competenties evalueren die nodig zijn voor
de functie;
moet Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige kandidaten evalueren;
moet beschikken over kwalitatieve feedbackverslagen die het enerzijds mogelijk
maken ontwikkeltrajecten aan te bieden aan de kandidaten en, anderzijds,
ondersteuning te bieden aan de organisatie om de regelmatigheid van de
evaluatieprocedure te verzekeren;
organiseert gemiddeld 4 bevorderingsgolven per jaar. Elke golf telt gemiddeld 400
inschrijvingen en 49 verschillende functies.

2. Vraag
Welke oplossingen kan u, in functie van bovengeschetste context, voorstellen om de
competenties te evalueren van de kandidaten in het kader van de bevorderingsprocedures?

3. Modaliteiten
Elke deelnemer aan verzoek wordt uitgenodigd om het verzoek te beantwoorden die in sectie
2 wordt genoemd.
Dit verzoek is een vraag om informatie. Het betreft noch een consultatie, noch een openbare
procedure, noch om het even welke verbintenis van de aankoper om later een
opdrachtprocedure te starten over hetzelfde onderwerp.
De informatie die in dit verzoek om informatie wordt meegedeeld mag alleen worden gebruikt
voor het beantwoorden van de vragen in dit verzoek.
Alle informatie die door de deelnemer wordt verstrekt in het kader van dit verzoek zal
vertrouwelijk worden verwerkt en behandeld door de FOD Financiën, die zich het recht
voorbehoudt om de verzamelde informatie te gebruiken in zijn bestek.
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De verstrekte informatie bindt de deelnemer op geen enkele manier.
Alle kosten in verband met het opstellen van de antwoorden op dit verzoek zijn ten laste van
de deelnemer.
Door te antwoorden op dit verzoek verklaart de deelnemer impliciet de regels te begrijpen en
te accepteren die hogerop worden vermeld.

4. Hoe een antwoord indienen?
Bedrijven die willen bijdragen aan deze vraag om inlichtingen kunnen een e-mail sturen naar
finprocurement@minfin.fed.be met hun bijdragen op de vraag uit punt 2.
De uiterste antwoorddatum voor de deelnemers is 25.09.2018 om 16 uur.
De bijdrage kan worden opgemaakt als tekst in de hoofdtekst van de e-mail, maar kan ook
worden verzonden als een bestand als bijlage bij de e-mail (bij voorkeur in Pdf-formaat).
Relevante technische fiches kunnen ook bij de e-mail worden toegevoegd als bijkomende
informatie. De bijdrage moet in het Nederlands of het Frans worden aangebracht.
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