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Voorwoord
Scoren.info
Voor je ligt een theorieboek 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 theorieboeken en de inhoud van de website van de methode Scoren.info zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken, rekenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
theorieboeken en rekenboeken nodig. In de theorieboeken 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.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag! De licentie is 12 maanden geldig.
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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.

NVP Sollicitatiecode
Als je een vacature wilt invullen, start er een procedure.

Werving- en selectieprocedure.
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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.

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 kent 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.

Wil je de hele sollicitatiecode lezen? Activeer de weblink NVP 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.

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.

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.
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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).

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.

Een kandidaat is natuurlijk ook geïnteresseerd in de functiegroep die bij een vacature hoort en wat dat
betekent voor een mogelijk salaris.

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.

Als je al die elementen in een advertentie zet, krijg je een vacaturebeschrijving. Zorg ervoor dat de functietitel
(de naam van de functie) er duidelijk uitspringt.
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Vacaturebeschrijving.

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 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
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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.

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

12



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.

Uitzendwerk helpt zowel mensen die tijdelijk willen werken als bedrijven die voor kortere of langere tijd behoefte
hebben aan extra personeel. Het tijdelijk inhuren heeft als voordeel dat zowel de uitzendkracht als het bedrijf
kan bekijken of de uitzendkracht in het bedrijf past: er zijn nog geen wederzijdse verplichtingen. Als beide
partijen tevreden met elkaar zijn, is een arbeidsovereenkomst sneller gesloten.

Bemiddelingsbureaus
Er zijn verschillende soorten bemiddelingsbureaus op de arbeidsmarkt actief. Een werving- en selectiebureau
kun je bijvoorbeeld inhuren om de werving- en selectieprocedure uit te voeren. Voordeel is dat het bedrijf zelf
geen tijd hoeft te besteden aan deze specialistische, tijdrovende procedure.
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Heb je gespecialiseerd personeel nodig, dan kun je bij een detacheringsbureau terecht.
Bij detacheren (of detachering) huur je medewerkers in via een derde partij, het detacheringsbureau. Het
detacheringsbureau heeft deze mensen in dienst en ‘leent ze uit’. Medewerkers die gedetacheerd zijn, hebben
een formele arbeidsrelatie (vaak krijgen ze doorbetaald als er even geen werk is) en ze zijn meestal hoger
opgeleid. Daarin verschilt deze vorm van bemiddeling van een uitzendbureau. Ook een verschil is dat detachering
meestal langer duurt dan uitzenden.

Outplacement is de begeleiding door een gespecialiseerde dienstverlener die je aanbiedt bij het (voorgenomen)
ontslag van een medewerker.

Je kunt, voor hogere functies, ook een headhunter inhuren. Een headhunter zoekt in opdracht van een
onderneming naar topfunctionarissen. Er zijn namelijk vacatures die een onderneming liever niet publiekelijk
bekendmaakt. In het openbaar vertellen dat je een nieuwe directeur zoekt, geeft onrust in het bedrijf. Bepaalde
mensen gaan zich afvragen waarom zij niet worden gevraagd en voelen zich gepasseerd. De werkgever wil deze
mensen juist passeren omdat hij andere kwaliteiten nodig heeft. Anders had hij wel intern geworven. Headhunters
voeren hun wervingsprocedure altijd subtiel uit.

Andere bemiddelingsbureaus richten zich meer op employability. Employability betekent dat een medewerker
aantrekkelijk wordt of blijft voor de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van
bijscholingscursussen. Outplacement- en re-integratiebureaus kunnen hierbij een rol spelen. Een
outplacementbureau gaat voor een medewerker, waarvoor een bedrijf geen plaats meer heeft, op zoek naar
een andere werkplek waar de kwaliteiten van de desbetreffende werknemer beter tot hun recht komen. Een
re-integratiebureau zet zich in voor de terugkeer in het arbeidsproces van zieke werknemers.

NVP Sollicitatiecode Hoofdstuk 2 Werving

2.5 Externe bemiddelingsbureaus en organisaties die gegevens van vacaturesites en/of internet halen, dienen bij het

gebruik hiervan in databases of voor bemiddelingsdoeleinden de betrokkene hiervan in kennis te stellen.

Bron: www.nvp-plaza.nl.

Melden van vacatures bij scholen
Scholen hebben een bestand van (ex-)deelnemers die uitermate geschikt kunnen zijn voor een bepaalde functie.
Zeker tijdens krapte op de arbeidsmarkt zie je dat bedrijven en scholen nauwer samenwerken. Het mes snijdt
dan aan twee kanten. Werkgevers die bijvoorbeeld studenten aannemen die een bbl-opleiding volgen, kunnen
veel beter beoordelen welke kandidaten passen binnen het bedrijf voordat zij besluiten iemand een contract
aan te bieden. De studenten die stage lopen of een leer-werkovereenkomst hebben, maken gebruik van de
expertise van het bedrijf.

Internet
Internet is een van de meest gebruikte middelen om personeel te werven. Internet heeft als groot voordeel dat
je zowel passief als actief kunt werven. Als je passief werft, zorg je dat je een vacature plaatst op een of meerdere
sites. Dat kan je eigen bedrijfssite zijn of een speciale vacaturesite. Op internet zijn veel vacaturesites te vinden.

Benieuwd naar vacaturesites? Bekijk de weblinks Voorbeeld vacaturesite 1, Voorbeeld
vacaturesite 2 en Voorbeeld vacaturesite 3.
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Als je actief werft, ga je op internet op zoek naar een nieuwe medewerker die aan jouw kwalitatieve eisen
voldoet. Op heel veel vacaturesites kunnen werkzoekenden hun gegevens achterlaten. Daar kun je dus zoeken.

Social media
Je kunt ook social media gebruiken om in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers. Facebook,
LinkedIn en Twitter zijn voorbeelden van sociale media. Het zijn internettoepassingen die bedoeld zijn om
informatie met elkaar te delen.

Personeel werven via social media? 7 Tips!
Personeel werven via social media is allang niet vreemd meer. Op LinkedIn zijn bijvoorbeeld dagelijks honderden
recruiters actief, speurend naar de juiste professionals voor de beschikbare banen. De sociale netwerken maken
het ook steeds makkelijker om personeel te werven via social media. Het komt vaker voor dat mensen een baan
vinden via social media, zonder ook maar een enkele sollicitatiebrief geschreven te hebben.

Hoe kun je personeel werven via social media?
Er zijn veel verschillende manieren om personeel te werven via social media. Wij hebben een aantal mogelijkheden voor

je op een rijtje gezet, zodat jij aan de slag kunt met je online zoektocht naar nieuwe medewerkers.

1. Zichtbaar worden

2. Bedrijfspagina 'Werken bij'

3. Actief zoeken

4. Adverteren op social media

5. Waardevolle content delen

6. Gericht communiceren

7. Uniek presenteren.

Gebaseerd op: www.ttmcommunicatie.nl, 14 februari 2018.

Bijzondere acties
Als je in de buurt van een groot verkeersplein een zeppelin of luchtballon hangt met de tekst: ‘Personeel gezocht’,
een open dag organiseert, een zaal huurt en daar informatie geeft of een leaseauto weggeeft, dan valt dat
onder de bijzondere acties. Bijzondere acties worden vaak gehouden als het lastig is om kwalitatief goed en
voldoende personeel te werven. Je ziet dit soort acties vaak net voordat een bedrijf een nieuwe vestiging opent
of in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Open sollicitatie
Veel grote organisaties zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Als dat ook voor jouw vestiging
geldt, kun je ook open sollicitaties aanmoedigen. Een open sollicitatie is een brief met cv die een kandidaat
stuurt terwijl er (nog) geen passende vacature is. Je kunt, bijvoorbeeld op de bedrijfssite, aangeven dat open
sollicitaties van harte welkom zijn.

1.5 SELECTIE

Na de werving, de oproep om te solliciteren, begint de selectie van degenen die gereageerd hebben, de
kandidaten. De selectieprocedure geeft aan op welke wijze en volgens welke vooraf gestelde regels of
voorschriften het bedrijf de kandidaten selecteert. Om zo’n procedure efficiënt en volgens de regels te laten
verlopen, wordt er vaak een selectiecommissie samengesteld.
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De selectiecommissie kan bestaan uit:
• de direct leidinggevende
• een toekomstige collega
• de personeelsfunctionaris.

Voorbeeld
Exportbedrijf MoveIT is gespecialiseerd in de uitvoer van auto’s. Bij MoveIT werken 53 medewerkers,
verdeeld over vier afdelingen: Magazijn, Transport, Verkoop en Inkoop. Daarnaast zijn er nog twee diensten:
het Secretariaat en Personeelszaken.

Omdat Bertus, een van de magazijnmedewerkers, over een paar maanden met pensioen gaat, is er een
externe werving- en selectieprocedure gestart.

MoveIT heeft een selectiecommissie samengesteld, bestaande uit de volgende personen:
• Josja, hoofd afdeling Personeelszaken
• Pietro, hoofd afdeling Magazijn (als toekomstig direct leidinggevende)
• Bertus, scheidend magazijnmedewerker (omdat hij de meeste praktijkinformatie over de te vervullen

functie kan geven).

De taak van de selectiecommissie is het selecteren van de juiste kandidaten aan de hand van de vooraf
opgestelde beoordelingscriteria. De selectieprocedure bestaat uit drie fasen (voorselectie, selectiegesprek,
eindbeslissing).

Selectieprocedure.

Voorselectie
Voordat je start met de selectieprocedure geef je informatie over de organisatie en de vacature. Dat begint
bijvoorbeeld al bij de tekst van de advertentie. Meestal blijft het daarbij, maar sommige bedrijven sturen folders
of zelfs brochures in meerkleurendruk op aanvraag toe. Als er tien sollicitanten zijn en er is één plaats
beschikbaar, dan moeten er negen afvallen. Een sollicitant kan afvallen omdat jij de sollicitant niet wilt, maar
ook omdat de sollicitant het bedrijf niet wil. De informatie vooraf heeft dan een tweeledig doel:
• informatie geven
• het aantal kandidaten terugbrengen tot de werkelijk geïnteresseerden.

Door voorlichting selecteer je dus eigenlijk al, maar de echte voorselectie bestaat uit het selecteren van de
binnengekomen reacties. Vaak gaat het daarbij om sollicitatiebrieven.
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Sollicitatiebrieven
Veel managers gebruiken de binnengekomen sollicitatiebrieven als selectiecriterium. Ook de
levensloopbeschrijving, het curriculum vitae, (cv) bevat informatie die je kunt gebruiken om te selecteren.
Denk aan leeftijd, woonplaats, opleidingen en werkervaring.

Sommige brieven schuif je na het lezen terzijde, een enkele brief open je niet eens. De kandidaten van de brieven
die overblijven, maken een kans. De selectie van sollicitatiebrieven is soms erg subjectief. Persoonlijke voorkeuren
spelen een grote rol. Geschreven of getypt? Korte brief, lange brief? Zakelijk of speels? Het vooraf opstellen
van goede selectiecriteria vermindert deze subjectiviteit. Je behoort de ontvangst van een sollicitatiebrief in
ieder geval te bevestigen. Dit geeft jou ook de mogelijkheid om de selectieprocedure kort toe te lichten.

(Online) sollicitatieformulieren
Sommige organisaties werken met sollicitatieformulieren. Een sollicitatieformulier is een vragenlijst waarmee
je alle belangrijke gegevens van kandidaten krijgt. Als in de advertentie staat waar deze vragenlijsten telefonisch
of online kunnen worden aangevraagd c.q. ingevuld, zullen meer mensen reageren dan wanneer kandidaten
een brief moeten schrijven. Het voordeel van een (digitaal) formulier is dat je exact kunt vragen naar wat voor
de invulling van de vacature van belang is.

Schifting
Het verworven inzicht leidt tot een grove schifting (keuze) van kandidaten. In principe zijn er drie mogelijkheden:
1. afwijzing

De kandidaat voldoet niet aan de functie-eisen en eventuele overige criteria. Deze kandidaten horen een
schriftelijke afwijzing te krijgen met een zo goed mogelijke motivering.

2. achter de hand houden
Dit zijn kandidaten die je even op de ‘reservebank’ houdt. Deze kandidaten hoor je schriftelijk op de hoogte
te stellen van het feit dat je hun sollicitatie nog even ‘aanhoudt’.

3. uitnodiging
Een beperkt aantal kandidaten nodig je uit voor een selectiegesprek. Netjes is een uitnodigingsbrief met
een routebeschrijving, maar vaak gebeurt dit telefonisch.

Bij veel organisaties selecteert de personeelsfunctionaris in de voorselectiefase de brieven.

Selectiegesprek
Na de voorselectie vindt er een persoonlijk selectiegesprek met de kandidaten plaats. Het selectiegesprek (je
komt ook wel de term selectie-interview tegen) is de tweede fase van de selectieprocedure. Dan houd je een
gesprek met veelbelovende kandidaten. Bereid deze gesprekken goed voor:
• Bespreek een geschikte, rustige gespreksruimte.
• Bepaal of je de gesprekken alleen voert of met een gesprekspartner. Het kan handig zijn om een

gesprekspartner uit te nodigen, zodat je de gesprekken kunt nabespreken en gemakkelijker de geschikte
kandidaat kunt selecteren. Je kunt zo ook het gesprek zelf nabespreken: is het gesprek goed afgenomen,
wat zou ik de volgende keer anders doen?

• Stel een gesprekslijst samen waarin je opneemt: de gespreksonderwerpen, de vragen die je wilt stellen (of:
de informatie die je van de sollicitant wilt hebben) en het belang van de verschillende onderwerpen. Stem
je gespreksonderwerpen af op de functie-eisen. Neem je het gesprek samen met iemand anders af? Bespreek
dan duidelijk van tevoren wie welke vragen stelt.

• Plan de gesprekken niet te dicht op elkaar zodat er tijd is om uitloop op te vangen, te pauzeren of na te
bespreken.
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• Geef de sollicitant het gevoel welkom te zijn. Laat dus degene die de kandidaten ontvangt, weten wie er
komen, wanneer ze komen, met wie ze een gesprek hebben en bied ze iets te drinken aan als ze nog even
moeten wachten.

• Begin elk gesprek op de afgesproken tijd.

Vragen stellen
Het gesprek zelf begin je met een ‘opening’ om de kandidaat op zijn gemak te stellen. Je kunt ook wat vertellen
over de organisatie. Daarna stel je jouw vragen aan de kandidaat. Rond het gesprek af met een samenvatting
en informatie over het vervolg van de procedure. Dat kan zijn: ‘U weet dus dat er nog drie andere kandidaten
zijn. Daarmee hebben we gesprekken tot aanstaande vrijdag. In de loop van maandag nemen we contact met
u op en dan hoort u of u bent aangenomen, wordt afgewezen of dat er nog een volgend gesprek komt.’

Samenvatten
Je moet voor jezelf achterhalen of je antwoord hebt gekregen op de vooraf bedachte vragen. Je kunt dat doen
door een samenvatting te geven van het gesprek. Het is dan wel handig als je daarvoor notities hebt gemaakt.
Vraag de kandidaat of er nog onderwerpen zijn die hij ter sprake wil brengen.

Vervolg van de procedure
Leg daarna uit hoe het vervolg van de procedure is. Komen er nog meer gesprekken of wordt de vacature
meteen opgevuld? Wanneer hoort de kandidaat daarvan? Komt er een telefoontje of een brief?

De conclusie van het gesprek is altijd lastig. Als er nog meer kandidaten komen, kun je meestal niet meteen
zeggen of de kandidaat is aangenomen. Als de conclusie is dat je een kandidaat aanneemt, kun je natuurlijk
meteen een arbeidsovereenkomst afsluiten.

Solliciteren via FaceTime of Skype?

Steeds meer bedrijven gebruiken FaceTime of Skype als eerste kennismaking of om sollicitatiegesprekken te voeren

met iemand op afstand.

Het vraagt een andere aanpak dan een gewoon telefoongesprek en een live interview. De inhoudelijke voorbereiding

voor de baan blijft hetzelfde. Maar iedereen die weleens privé belt met video weet dat video leuk, maar ook ongemakkelijk

kan zijn.

Bron: www.monsterboard.nl.

Lees het artikel met tips voor een video-interview als sollicitatiegesprek.

Na het gesprek
Na het selectiegesprek moet er een antwoord zijn op de vooraf bedachte vragen: voldoet de sollicitant aan het
functieprofiel en weten we wat we willen weten? Bijvoorbeeld: zit er een opgaande lijn in de opleiding en de
werkervaring van de kandidaat? Past de kandidaat bij ons? Is de kandidaat geschikt of geschikt te maken?
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