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Voorwoord
Scoren.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Scoren.info. Scoren.info is de methode
voor commerciële opleidingen op niveau 3 en 4. De opleidingen zijn:
• Commercieel medewerker (CM), niveau 3
• Contactcenter medewerker (CCM), niveau 3
• Intercedent (INT), niveau 4
• Junior accountmanager (JAM), niveau 4
• Vestigingsmanager groothandel (VMGH), niveau 4
• Assistent-manager internationale handel (AMIH), niveau 4.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep.
De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld
in een zogenaamd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in
een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je
dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen,
zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat
noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Scoren.info zullen je hierbij
helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de belangrijke basistheorie beschreven en
worden begrippen uitgelegd.

Op de methodesite vind je de opdrachten en extra bronmateriaal. Deze website kun je bereiken
via www.scoren.info.

Inloggen
Bij Scoren.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.scoren.info. Op deze
website vind je opdrachten en bronnen, zoals filmpjes en hyperlinks. De licentie moet je eerst
activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.scoren.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam en
wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.scoren.info.

Veel succes!
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Hoofdstuk 1

Werving en selectie

1.1 Inleiding
Het is zeer waarschijnlijk dat jij (in de toekomst) te maken krijgt met de vraag hoe je aan goed
personeel komt. Soms vertrekken er medewerkers. Dan ontstaat er een vacature en moet je op
zoek naar een vervanger. Als je bedrijf goed draait, kun je misschien uitbreiden en heb je meer,
goed gekwalificeerde, mensen nodig. Die mensen moet je gaan werven. Daarbij kun je kiezen
tussen interne werving, je zoekt dan onder je huidige medewerkers, en externe werving. Tot slot
maak je een weloverwogen keuze: de selectie.

Hoe kom je aan goed gekwalificeerd personeel?

1.2 Vacatures
Een vacature is een niet vervulde arbeidsplaats. Een vacature kan ontstaan doordat:
- iemand ontslag neemt, met pensioen gaat of overlijdt
- er meer producten nodig zijn (de omzet stijgt)
- het assortiment verandert
- je een nieuwe markt benadert
- de bedrijfstijden veranderen.
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De sollicitatiecode
Als je een vacature wilt invullen, start er een procedure. Eerst moet je bekendmaken dat je iemand
zoekt. Dit is personeelswerving. Na de fase van de werving bekijk je welke kandidaten in aanmerking
komen voor de functie. Dit noem je selectie. Tot slot neem je iemand aan.

Werving- en selectieprocedure.

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels voor deze procedure. De code is gemaakt door de
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). De regels
voor werving en selectie zijn niet verplicht, maar garanderen wel een eerlijke en heldere procedure.
Voor de kwaliteit van de procedure en voor het imago van jouw bedrijf is dat van groot belang.

NVP sollicitatiecode artikel 1.1

De code is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Elke kandidaat krijgt een eerlijke kans op aanstelling.
- Elke kandidaat krijgt volledige informatie.
- De organisatie vraagt alleen m relevante informatie.
- De verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
- De organisatie reageert schriftelijk op klachten.

Gebaseerd op: www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.

Kwaliteit
Het is belangrijk dat je een kandidaat vindt die voldoet aan wat jij nodig hebt. Om die kans zo
groot mogelijk te maken, ontwikkel je:
- een functieomschrijving
- functie-eisen
- een functieprofiel
- een personeelsprofiel.
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Functieomschrijving
Voordat je kunt beginnen met werven, is het noodzakelijk dat je goed nadenkt over wie en wat
er nodig is. Je denkt dus na over de functieomschrijving. Daarin staat wat de taken binnen de
functie zijn. In de functieomschrijving staan ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschreven. Tot slot neem je in de functieomschrijving vaak de plaats in de organisatie op.

Voorbeeld

Taken
De medewerker is in staat binnen de gestelde tijd een x-aantal orderregels af te werken.
De medewerker kan de verzamelkratten verplaatsen van de band naar de orderpallets.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De medewerker bepaalt zelfstandig de looproute.
De medewerker is verantwoordelijk voor het correct verzamelen van de op de order vermelde
artikelen.

Plaats in de organisatie
De medewerker werkt in het magazijn.
De medewerker legt verantwoording af aan de magazijnchef.

Functie-eisen
De functie-eisen omschrijven de kennis en vaardigheden zoals jij denkt dat ze nodig zijn voor de
uitoefening van de functie. De functie-eisen stel je dus op aan de hand van de functieomschrijving.
Hier gaat het om objectieve feiten, zoals leeftijd, woonplaats, diploma’s, werkervaring, de bereidheid
om te verhuizen, het bezit van een rijbewijs enzovoort.

Functieprofiel
De functieomschrijving vormt samen met de functie-eisen het functieprofiel. De twee belangrijkste
onderdelen van een functieprofiel zijn dus:
• functieomschrijving (de inhoud van de functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
• functie-eisen (de objectief te toetsen criteria waaraan een kandidaat moet voldoen).

Persoonsprofiel
Het functieprofiel breid je vaak nog verder uit met criteria die minder objectief te toetsen zijn. Veel
bedrijven hebben namelijk ook een idee bij de vraag: ‘Wat voor persoon willen we in het bedrijf
als nieuwe collega hebben?’ Hieruit volgen dan eisen zoals:
• De kandidaat moet representatief zijn.
• De kandidaat moet beschikken over goede sociale vaardigheden.
• De kandidaat moet stressbestendig zijn.
• De kandidaat moet een teamspeler zijn.

Een beschrijving van deze eisen levert een persoonsprofiel op.

Functiewaardering
Bij een bepaald functieprofiel hoort ook een bepaalde functiewaardering. Met functiewaardering
bedoelen we het plaatsen van functies in een rangorde ten opzichte van elkaar. Alle functies in
een bedrijf (of sector) zijn dan verdeeld over functiegroepen. Bij elke functiegroep hoort een
salarisschaal. Een salarisschaal bestaat uit meerdere stappen, ofwel periodieken. In de commerciële
sector zijn de periodieken ook vaak aan leeftijd gekoppeld.
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Een kandidaat is natuurlijk ook geïnteresseerd in de functiegroep die bij een vacature hoort en
wat dat betekent voor een mogelijk salaris.

1.3 Interne werving
Als de eisen duidelijk zijn, kun je starten met de werving, de oproep om te solliciteren. Nu doet
zich het eerste keuzemoment voor: ga je intern of extern werven?
Bij interne werving zoek je een geschikte medewerker binnen het eigen bedrijf, bij externe werving
buiten het bedrijf. Je kiest nadrukkelijk een van beide mogelijkheden.

Als iemand vervroegd uittreedt of met pensioen gaat, weet iedereen al maanden dat er een vacature
komt. Wellicht zijn er medewerkers die deze plaats maar wat graag willen innemen. Als zij in de
krant moeten lezen dat hun organisatie extern werft, voelen ze zich gepasseerd. In de meeste
bedrijven weet je als manager wel wie de opvolger wordt als er een vacature ontstaat. Regelmatig
voer je gesprekken met medewerkers om te weten te komen hoe iemand functioneert, wat iemand
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ambieert of hoe iemand nog beter kan functioneren. Veel organisaties starten daarom een interne
werving. Op het prikbord, in een nieuwsbrief voor het personeel of via intranet vraag je iedereen
die zichzelf geschikt vindt, te reageren.

Voordelen van interne werving
De procedure voor interne werving is goedkoper dan die voor externe werving. Je kent de
medewerkers die in aanmerking (willen) komen voor de vacature. Je hoeft dus geen advertenties
te zetten of een werving- en selectiebureau in te schakelen. De procedure is daardoor ook in kortere
tijd af te werken wat weer tijd (en geld) bespaart. Ten slotte bespaar je ook geld doordat eigen
medewerkers bekend zijn met het bedrijf en je ze dus sneller kunt inwerken.

Nadelen van interne werving
Je gunt de baan aan een eigen medewerker. Dat heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen.
Het kan bijvoorbeeld dat je genoegen neemt met minder kwaliteit omdat je de medewerker niet
wilt teleurstellen. Teleurstelling is namelijk ook een nadeel. Een interne kandidaat die in de
procedure afvalt, kan minder gemotiveerd raken in zijn huidige functie. Houd er ook rekening mee
dat er, doordat je iemand intern aanneemt, op een andere plaats in het bedrijf een vacature
ontstaat. Dat betekent vaak dat je daarvoor extern moet gaan werven.

1.4 Externe werving
Bij externe werving zoek je een nieuwe medewerker buiten het bedrijf. Daar kan een goede reden
voor zijn. Een functie bestaat uit bepaalde taken. Als de functie-inhoud van een vacature verandert,
kan het zijn dat onder het huidige personeel geen geschikte opvolger is.

Kanalen
Voor externe werving gebruik je onder andere de volgende kanalen:
• advertenties
• eigen relaties
• UWV WERKbedrijf
• uitzendbureaus
• bemiddelingsbureaus
• vacatures bij scholen
• raamadvertentie
• internet
• social media
• bijzondere acties
• open sollicitatie.

Advertenties
Elk dagblad, huis-aan-huis krant of tijdschrift komt uit in een specifiek gebied of in het hele land.
Voor bepaalde functies is het niet zinvol iemand in Maastricht te laten solliciteren als hij in Groningen
woont. Hoewel, als het werk schaars is, zijn mensen eerder bereid te verhuizen. Hoger of specifiek
opgeleide mensen wonen soms verder weg. Daarom werf je voor die functies in een ruimer gebied.
Die mensen weten ook dat die specifieke functies voor hen niet voor het opscheppen liggen. Daarom
is de bereidheid te reizen of te verhuizen bij hen groter.

Als je personeel gaat werven kies je:
• een uitgave die in jouw wervingsgebied wordt verspreid
• de uitgave die gelezen wordt door de medewerkers die je zoekt. Dit kunnen, behalve dag- en

nieuwsbladen, ook vakbladen zijn.
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De meeste advertenties vermelden een specifieke vacature, maar er zijn ook andere manieren om
via een advertentie personeel te werven. Een corporate advertentie is hier een voorbeeld van. Een
corporate advertentie is een advertentie waarin een bedrijf een gunstig imago naar voren brengt.
Dit heeft ook effect op potentiële kandidaten, die wel voor dit bedrijf wil werken. Er staat dus niet
in welke medewerkers nodig zijn voor welke vacature. Het gaat er meer om de mogelijkheden van
een bepaald bedrijf naar voren te brengen. Iedereen kan daarop reageren, van toekomstige tijdelijke
krachten tot potentiële vestigingsmanagers.

Corporate advertentie.

Eigen relaties
Familie, vrienden en kennissen zijn eigen relaties, maar ook medewerkers, ex-BPV’ers, de
BPV-coördinator van de school, kun je allemaal snel en goedkoop bij externe werving inzetten. Een
ander voordeel is dat je werft onder mensen van wie je bijna zeker weet dat ze in de onderneming
passen. Het nadeel van het inschakelen van relaties is dat je de kans loopt op ‘kliekvorming’. Als
mensen samenwerken, kunnen er op het werk (kleine) wrijvingen of meningsverschillen ontstaan.
Als vrienden samenwerken, bestaat het gevaar dat discussies op het werk ten koste gaan van hun
vriendschap. Als dat gebeurt, raken de verhoudingen in het bedrijf ook verstoord.

UWV WERKbedrijf
Het UWV WERKbedrijf is een non-profitorganisatie die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo
goed mogelijk op elkaar afstemt. Dat betekent dat werkzoekenden er terechtkunnen, maar ook
werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers. Werklozen zijn verplicht om ingeschreven te staan
bij het UWV WERKbedrijf, als ze tenminste het recht op een uitkering willen behouden. Het UWV
WERKbedrijf biedt één loket voor zowel arbeidsbemiddeling als voor het aanvragen van een
werkloosheidsuitkering.

Uitzendbureaus
Een uitzendbureau houdt zich bezig met bemiddeling op de arbeidsmarkt. Een uitzendbureau
werkt in principe op commerciële basis. Uitzendbureaus bieden vooral vacatures voor tijdelijk werk
aan. Dit is een belangrijk verschil met het UWV WERKbedrijf, dat probeert werkzoekenden aan
vast werk te helpen. Een ander verschil is dat een medewerker bij een uitzendbureau in dienst is.
Het UWV WERKbedrijf bemiddelt slechts.
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