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Kennismaking!
Wie benje?

Waar werk je? Je functie?  

Waarom volg je dezetraining?

Miriam Hofman
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..en wie ben ik? ..en wat kan ik voor jullie  

betekenen als trainer?
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Praktische info/Certificering:

1. Volledig trainingsprogramma van 3 dagen voor iedereen

2. Je bepaalt zelf of je deel wilt nemen aan de certificatie van  
‘Federgon Certified Recruiter’. Wil je deelnemen? Dan schrijf je  
je ten laatste de tweede lesdag in via
https://opleidingen.ncoi.be/wereenb.

3. Voorwaarden tot certificatie: deelnemen aan schriftelijk examen
+ interview STAR +.

https://opleidingen.ncoi.be/wereenb


..praktische infocertificatie

TBC 07/2021 (1/2 dag, NM):

- Schriftelijk examen: meerkeuzevragenlijst + open vragen

- Doel = evaluatie van kennis + toepassing ervan

- Jury evalueert het examen

- Interview STAR +: Interview van een candidaat. Observate en evaluatie door trainer.

- Rapport interview te versturen naar academy@federgon.be binnen 2 dagen na interview.

- Geslaagd: uitnodiging door Federgon voor ontvangst van certificaat

- Niet geslaagd? Persoonlijke feedback door Federgon. Herkansing mogelijk op volgende sessie
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Voor de rekrutering:
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Benodigde tools:

1. Functiebeschrijving

2. Competenties/competentiemodel (woordenboek)

3. Benchmark salaris/budget voor deze functie

4. Decision makers in het proces



Voor de rekrutering:

De functiebeschrijving dient te bevatten:

❑ Doel van de functie

❑ Beschrijving van de kernresultaatgebieden,

❑ Beschrijving van de hoofdtaken,

❑ Bepaling van het verwachte competentieprofiel vd functiehouder

Een functiebeschrijving is niet alleen een weergave van de taken, maar geeft  
ook het waarom van de functie in de organisatie en de beoogde resultaten
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Voor de rekrutering:

Missie/Doel

Verantwoordelijk-

heden

Taken

Het waarom, de
‘wat’

Corporate

Generieke

Functiespecifieke

De ‘hoe’
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Structuur van een functiebeschrijving

Competenties



Oefening ‘competenties’
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❑ Wat versta je onder ‘competentie’; waar denk je aan?

• Schrijf telkens een woord op een post-it

• We verzamelen ze op de flipchart



Over competenties beschikken competent zijn?

Kennis

Willen

Vaardigheden

Zijn
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o

n
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Voor de rekrutering:
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Competentie: definitie

Een competentie …

… is een eigenschap van een individu, verbonden met observeerbaar
gedrag dat leidt tot een bepaald resultaat in een functie of welbepaalde
situatie”

… wordt duidelijk als een persoon de wil toont om zijn/haar theoretische
kennis, en praktische kennis inzet terwijl hij/zij het juiste gedrag toont om
een functie met succes uit te oefenen.



Voor de rekrutering:
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Het competentieprofiel…

In de functiebeschrijving beschrijft het competentieprofiel de voornaamste
gedragscompetenties die benodigd zijn voor de realisatie van de taken met
succes.

Iedere competentie moet zo beschreven worden dat ze observeerbaar is (acties
en resultaten).

Er kan  gewerkt  worden met een gradatie  in de  niveau’s en voor iedere  
competentie kan een verwacht niveau worden bepaald.



Voor de rekrutering:

Definitie

Gedrags  
niveaus

Externe klantgerichtheid

Het vermogenom de klant op de eerste plaats te stellen, aan zijn noden tegemoet te komen en een
goede service televeren.

Niveau 1

Onderneemt geen actie om de klantentevredenheid te bevorderen, zelfs niet indien er expliciete en
duidelijk geformuleerde klachten of problemen zijn.

Niveau 2

Levert een service rekening houdend met de gestelde specificaties. Behandelt expliciete klachten
volgens de afgesproken richtlijnen.

Niveau 3

Onderneemt actie om de klant tevreden te stellen. Houdt de klant op de hoogte van de stand van zaken.
Zorgt ervoor dat klachten worden opgelost.

Niveau 4

Neemt initiatief om tegemoet te komen aan klantenbehoeften, ook wanneer hierbij andere personen of
afdelingen betrokken zijn. Anticipeert op problemen met het oog op een samenwerking die de korte  
termijn overstijgt.

Niveau 5

Evalueert zelf op een permanente en diepgaande wijze de samenwerking in het kader van een
partnership. Spoort anderen in zijn omgeving aan om klanttevredenheid tebevorderen.
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Voor de rekrutering:

Corporate

Teamwork

Resultaatgerichtheid

Engagement

Generiek

Autonomie

Plannen en organiseren  

Initiatief nemen

Specifiek

Analytisch inzicht  

Overtuigingskracht  

Innovatie
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Oefening - opstellen vaneen  

competentieprofiel
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❑ Stel voor een openstaande functie een competentieprofiel op

• Functie: Accounting Manager

• Limiteer je tot maximaal 8 gedragsgerichte competenties

• Je mag gebruik maken van het competentiewoordenboek ‘DynaHR’ of van
andere woordenboeken (zie internet)



Voor de rekrutering:
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Salarisbenchmark

Er kunnen zich 2 situaties voordoen :

❑ Er bestaat een salarisstructuur → die gebruiken we

❑ Er bestaat noch een salarisstructuur, noch een salarisbeleid.

→ Wat kunnen we de kandidaat aanbieden?



Totaleverloning

COMPENSATION

Basisloon – bonus – commissies - …

Individueel

LEARNING & DEVELOPMENT

Loopbaanplan – opleidingen - …

BENEFITS
Pensioenplan – Hospitalisatieverzekering

– Maaltijdcheques, …

Collectief

WORK & ENVIRONMENT

Work-life balance – Reputatie – cultuur
– flexibel uurroosters - …

Financieel

Non-financieel
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De rekrutering & Search
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Rekrutering & Search
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De voorbereiding van de communicatie van de vacature

❑ Informatie vergaren over de context = INTAKE

❑ Identificeren van de doelgroep

❑ Bepalen van de kanalen en de ideale aanpak (rekruteringsstrategie)

❑ Opstellen van een advertentietekst



Rekrutering & Search

Het intakegesprek

❑ Wat is het doel van deze functie in de organisatie ?

❑ Hebben we nu al een medewerker in de organisatie die over dergelijke  
competenties beschikt?

❑ Waarom is deze functie vacant?

❑ Omgeving (samenstelling team, sterktes/zwaktes,..)

Een (aan)vraag dient altijd te worden gechallenged door de recruiter.

21



Rekrutering & Search
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De selectiecriteria

❑ Het aantal criteria beperken om een eerste filter toe te passen en je  
daaraan houden !

❑ Objectieve criteria in overleg met de manager vastleggen.

❑ De « Must have’s » en « Nice to have’s » vastleggen.



Rekrutering & Search

De doelgroepen

❑ Het identificeren van de doelgroep waarin de kandidaat met het passende  
profiel en de juiste competenties (technische en gedrags-) zich bevindt is  
belangrijk daar dit de rekruteringsstrategie bepaalt.

Bv: jonge ingenieurs, ervaren juristen,…
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Rekrutering & Search
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De rekruteringsstrategie

❑ Je rekruteringscampagne dient te worden aangepast aan de specifieke situatie, zodat je  
geen enkele potentiele kandidaat mist

❑ De factoren « budget » en « tijd » moeten ook in de strategie worden opgenomen

❑ De multichannel benadering (jobsites, krant,…)

❑ Outsourcing, direct search of « headhunting »

❑ Het gebruik van social media om te rekruteren

❑ Employer Branding



Rekrutering & Search
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De rekruteringsstrategie

Events



Rekrutering via sociale media…zinvol?
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Rekrutering via sociale media…zinvol?
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Rekrutering via sociale media…zinvol?

Actieve kandidaten op  
sociale media

Het aantal recruiters die sociale media  
naar voren schuiven als het beste  
sourcing platform voor het vinden van
kwalitatieve kandidaten

Werkgevers die verklaren dat sociale  
mediakanalen zorgen voor het vinden  
en aantrekken van passieve kandidaten

(Forbes)

(Bambu)

(Talent Now)
28



Rekrutering via sociale media…zinvol?

(Forbes)

(Bambu)

Actieve kandidaten op
sociale media
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Rekrutering via sociale media…zinvol?

70 % van ‘generation Y’ geeft  
aan dat sociale media het  

medium is in hun zoektocht naar  
een nieuwe uitdaging
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Rekrutering via sociale media…zinvol?

Welk kanaal voor welk gebruik?

LinkedIn Facebook Twitter YouTube
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Rekrutering via socialemedia…

Welk kanaal? Welkgebruik?

In het kort…. Actieve gebruikers: > 560 miljoen

32

'S Werelds grootste professionele netwerk voor:  
onderzoeken naar werkgelegenheid, werving en employer  
brand management.

Meer dan 2 miljoen leden in België. Belgen staan wereldwijd
in de top 10 van de meest actieve leden.
Ze wonen voornamelijk in Brussel, Antwerpen en Luik.



Rekrutering via socialemedia…

Welk kanaal? Welkgebruik?

In het kort… Actieve gebruikers: > 2 miljard
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Populair platform waarmee bedrijven kunnen deelnemen  
aan discussies op sociale media om producten, doelen,  
bedrijfscultuur en vacatures te promoten. Zeer visuele  
inhoud en informele toon.

6,5 miljoen leden in België



Rekrutering via socialemedia…

Welk kanaal? Welkgebruik?

• Nieuws delen over het bedrijf, de sector of producten
• Opinieleiderschap door middel van tips en artikels
• Het benadrukken van de cultuur van het bedrijf, zijn
voordelen, zijn specificaties, enz.

•Het tonen van bedrijfsevenementen, meestal met  
ondersteunende foto's en video’s
• Vragen en verzoeken om commentaar
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Socialemedia…

Recruitment strategie Linkedin: target de juiste groepen

•Word lid van «’LinkedIn-groepen’ en zoek naar potentiële kandidaten  
in groepen op basis van branche, functie regio of interessegebieden.  
Doe actief mee, maar overdrijf niet.

Connectingpeople
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Socialemedia…
Recruitment strategie Linkedin: zorg dat je posts opvallen

• Nodig je collega’s uit om je post te sharen of te
liken om zo de visibiliteit te verhogen

Dear colleagues,
We are looking for several HR Consultants.
We’ve posted an announcement onLinkedIn

in order the find the exact candidate we’re lookingfor
Here is the link:  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579381323071311872

Don’t forget to like and share !
See you soon,
Cédric
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Socialemedia…

Recruitment strategie Linkedin: zorg dat je posts opvallen

• Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden
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Sociale media… aandacht trekken

Employer branding & imago van je bedrijf

1. Aangename werksfeer
2. Innovaties
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Sociale media… aandacht trekken

Employer branding & imago van je bedrijf

3. Cultuur 4. Goede ideeën
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Sociale media… aandacht trekken

Employer branding & imago van je bedrijf

Zakenpartner/medewerker en je bedrijf  
taggen is een meerwaarde

Oprecht, authentiek, eerlijk en fier.

+ 1 link naar een andere site?
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Sociale media… aandacht trekken

Employer branding & imago van je bedrijf

Leg uit waarom je je onderwerp interessant vindt.
Leg nadruk op getuigenissen.

Tag, maak een connectie met mensen of andere  
topics.
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Sociale media… aandacht trekken

Employer branding & imago van je bedrijf

Post regelmatig nieuwe content zodat je frequent  
verschijnt op de linkedin feed van je connecties.

42

Je deelt wat je wil zolang het: interessant, nuttig en in
harmonie is met de missie van het bedrijf waarvoor je
werkt.



Sociale media… aandacht trekken

Strategie en publiek, wanneer best een post plaatsen?

43

Je rendement hangt af  
van het de dag en het uur

van je publicatie



Oefening – rekruterings- en sourcingstrategie
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❑ Voor je openstaande functie (Accounting Manager):

• Definieer de doelgroep

• Definieer de objectieve selectiecriteria

• Maak een rekruteringsstrategie op



Rekrutering & Search
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Het schrijven van een advertentietekst

Het is de gewoonte om een advertentie te structureren in 6 verschillende onderdelen:

1. Korte beschrijving van de organisatie

2. Titel van de vacature

3. Beschrijving van de functie (taken en verantwoordelijkheden)

4. Profiel van de gezochte kandidaat

5. Aanbod

6. Hoe te solliciteren



Rekrutering & Search
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Het schrijven van een advertentietekst

Over het algemeen worden 2 stijlen gebruikt bij het opstellenvan  
advertentieteksten

❑ De stijl « Bullet Points »

❑ De stijl « Narratif »

In beide gevallen dient de functie zo realistisch mogelijk te worden voorgesteld



Rekrutering & Search
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Het schrijven van een advertentietekst

Voorbeeld ve aantrekkelijke tekst in eenadvertentie:

Je bent aangenomen! Dat is mooi, als je dat kunt zeggen. Als rekruteringsconsulent moet je heel wat in huis hebben.  
Mensenkennis bijvoorbeeld. Je klant zoekt de persoon die goed bij hem past en de sollicitant de job die bij hem past. Een  
kwestie van goed aanvoelen dus. Daarnaast heb je ook een commerciële instelling: zie je kansen en mogelijkheden waar  
je graag op inspeelt.

Heb je ervaring als rekruteringsconsulent, een diploma xxx op zak en vind jij net als wij het rekruteringsvak het mooiste  
dat er is, dan bieden wij jou een kans! Er zijn mogelijkheden voor jou als rekruteringsconsulent in onze vestigingen in  
xxxxxxxxxxxxxx.

We zien je sollicitatie graag tegemoet en misschien kunnen wij het jou dan ook zeggen: je bent aangenomen! Stuur je  
bondige brief en CV naar XXXX of mail naar xxxx



Rekrutering & Search
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Het schrijven van een advertentietekst

Voorbeeld ve aantrekkelijke tekst in een advertentie:

Wel eens een kip gekregen als uitwisseling voor het aanleggen van een infuus? Als  
internationale ontwikkelingsorganisatie zijn wij op zoek naar verpleegkundigen en  
verloskundigen die praktijkles willen geven aan studenten in ziekenhuizen in Afrika of Azië. Je  
ontwikkelt lesmaterlalen, bereidt studenten voor op examens en initieert klinische procedures.  
En dat met minimale middelen. Dit alles vraagt veel creativiteit en doorzettingsvermogen. Heb  
je een afgeronde opleiding xxxx met drie jaar praktische werkervaring? En heb je interesse in  
wat wij jou te bieden hebben? Kom dan naar de informatiemiddag …., schrijf je in op …... ‘Er is  
werk aan de wereld’.



Rekrutering & Search
Het schrijven van een advertentietekst
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“De beleidsadviseur houdt zich met name bezig met beleidsadvisering.” “Als problemmanager beheer je  

het problemproces.” “Projectleider kleine projecten.”

“Wie niet waagt niet wint!”

“Mogelijk wordt de standplaats op korte of middellange termijn gewijzigd.”

“Ben je woonachtig in één van de genoemde regio’s, dan wordt je sollicitatie zeker in behandeling

genomen.”

“Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd om te solliciteren, tenzij anders vermeld.” “Het  

winkelpersoneel bestaat uit jonge collega’s.”

“Je kunt ook een brief sturen.” (Er staan alleen géén contactgegevens in de vacaturetekst!)  

“Wij bieden: een aantrekkelijk salaris”



Rekrutering & Search
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Ethische codes:

1. Gewenste min. of max. leeftijd niet vermelden

2. Neutraal blijven t.o.v. geslacht, hij/zij, m/v,..

3. Geen nationaliteit vernoemen (we zoeken een Belg..)

4. Zie verder deontologische codes Federgon



Rekrutering & Search
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Oefening/huiswerk tegen dag 2:

1. Schrijf een advertentietekst (op basis van de verkregen informatie over een
‘lobbyist’)

2. Verbetering klassikaal of per 2

3. Cases meebrengen van moeilijke ervaringen mbt wat we tot nu toe gezien  
hebben



Enkele typische situaties in mijnproces:
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1. Moeilijke functie. Eerste CV = top. Wat doe ik?
2. Na 2 weken geen enkele reactie ontvangen/noch passende kandidaten

gevonden. Wat doe ik?

3. Ik heb mijn rekruteringscampagne gelanceerd…ontvang/vind mijn eerste Cv's. 3  
weken daarna krijg ik een telefoontje van de hiring manager: profielvereisten  
moeten aangepast worden. Wat doe ik?

4. Na 1 week ontvang ik meer dan 100 Cv's. Wat doe ik?

5. Er is een finale kandidaat die voldoet. De interne/externe klant laat echter lang
op zich wachten voor de eindbeslissing. Ik had nog 3 andere goede kandidaten
in eindfase en we zijn ondertussen 3 weken verder. Wat doe ik ?



DEselectie
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Deselectie
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1. CV screening

2. De telefonische screening

3. Het interview: structuur, inhoud, conclusies

4. Methode: STAR+

5. Feedback aan (hiring) manager



Deselectie
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CV screening

❑ Alle sollicitaties moeten worden geklasseerd  
(Database, classeur, elektronisch,..)

❑ De behandeling van de Cv's vereist een continue (dagelijkse)opvolging

❑ Iedere kandidaat dient reactie te krijgen (binnen 10 dagen > Federgonrichtlijn)

❑ Iedere kandidaat dient op de hoogte te worden gesteld van de beslissing (binnen 14 dagen na het nemen van debeslissing)

❑ De CV-analyse is een eerste selectie
• GO = kandidaat voldoet aan alle basiscriteria
• On hold = kandidaat lijkt op het eerste gezicht aan alle basiscriteria te voldoen
• No GO = kandidaat voldoet niet aan de basiscriteria



Oefening CVscreening
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Belgisch familiebedrijf, actief in de productie van waterontharders zoekt een recruiter die ook
trainingen zal organiseren en zal samenwerken met de payroll beheerder. Aantal medewerkers
(inclusief een vestiging in Nederland en 1 in Luxemburg): 450. Bedrijf breidt haar activiteiten uit naar
het buitenland (Frankrijk, Portugal, Spanje,..)

Gezocht profiel (intern document):

1. -min. 5 jaar ervaring in rekrutering van diverse profielen (maar vooral techniekers en  
sales/marketing profielen) en al een eerste ervaring in ‘learning & development’ en  
payroll/sociale wetgeving

2. -bij voorkeur Nederlandstalig, maar Franstalig met voldoende kennis Nederlands en Engels mag  
ook. Bijkomende talen vormen een pluspunt, internationale ervaring idem

3. -min. professional bachelor niveau



Oefening – CVscreening
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❑ Hoe analyseer je een sollicitatie (CV en motivatiebrief)?



Deselectie
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De CV-analyse: tips & trics

❑ Studieachtergrond (studies <> diploma’s)

❑ Let op data

❑ Wat is het persoonlijk doel ? Zit er een rode lijn in de loopbaan?
❑ Structuur van het CV: makkelijk leesbaar?

(zo niet: oppassen voor ‘gaten’ ed)

❑ In hoeverre is de motivatiebrief echt een toegevoegde waarde t.o.v. het CV? Is  
er moeite in gestoken?



Deselectie
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De telefonische ‘screening’

❑ Betreft de kandidaten « GO » en « On Hold »

❑ Om duidelijkheid te verkrijgen over de ‘grijze zones’ in het CV/om een onnodige face-to-
face interview te voorkomen

❑ Om zaken als beschikbaarheid, salarisverwachting en andere lopende sollicitaties te
bevragen

❑ Om een selectie te maken tussen de kandidaten « Long List » en de kandidaten
« reservelijst »

❑ Telefonische screening betekent NIET het doorlopen van het CV; houd het kort!



Deselectie
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1. Oefening telefonische screening



Deselectie
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De telefonische screening : tips & trics

❑ Geef (nog) geen antwoord op vragen vooraleer je antwoord hebt gekregen op jouw vragen

❑ Is dit het juiste moment voor dekandidaat?
(zo niet, ander moment afspreken, kandidaat latenterugbellen)

❑ Vraag uitleg over afstudeeropdracht, over de duur van de ervaringen, over relevante taken en verantwoordelijkheden..

❑ Geef (nog) niet het maximum van de (bruto) salarisvork. Spreek ook nooit in termen van netto-salaris.

❑ Wees bereid om een kandidaat n.a.v. de telefonische screening af te wijzen, op een eerlijke en constructieve wijze

In een telefonische screening kun je van alles tegenkomen, blijf de leidinghouden!



Deselectie

63

Het eerste interview met HR

❑ In de ‘longlist’ bevindt zich uw toekomstige medewerker, het imago dat u  
hem/haar geeft is van essentieel belang (ook in de rol van consultant voor uw  
klant) !

❑ Zorg ervoor dat je interview een professioneel gesprek wordt

❑ Bereidt dit onderhoud met zorg voor

❑ Standaardiseer je interview, maar hou het aangenaam



Deselectie
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Het selectieinterview / 3 onderdelen:

1. Het onthaal

2. Het verzamelen van informatie  

motivationeel

loopbaan (Biografisch - chronologisch)

competentiegericht

3. De conclusie



Deselectie
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Het onthaal: enkele basisregels

❑ Timing respecteren (start interview en duurte)

❑ Ijs breken

❑ Voorstellen; jouw functie/rol

❑ Uitleg over het doel van het interview



Deselectie
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Het verzamelen van informatie: onderdelen van het interview

❑ Het motivationeel interview (waarden, motivatie, normen, overtuigingen)

❑ Loopbaan (biografisch)

❑ Het competentiegerichte interview (STAR+ techniek)

Een goed interview omvat deze drie onderdelen
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Het verzamelen van informatie : de vragen

❑ Open vragen (verkennen)

• Wat, hoe en waarom

❑ Gesloten vragen (valideren)
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Het verzamelen van informatie: te vermijden

❑ Suggestieve en retorische vragen

❑ Cocktailvragen

❑ Gesloten vragen

❑ Fantasierijke vragen

❑ Teveel spreken/te weinig luisteren

❑ Je ‘strategie laten blijken’

❑ Situationele vragen
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Het verzamelen van informatie : cognitieve valkuilen

❑ Effect van de eerste/laatste indruk

❑ Vooroordelen

❑ ‘Halo’ & ‘Horn’ effect

❑ Projectie

❑ Selectieve perceptie/waardengericht evalueren

❑ Graag doen tov goed doen
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Voorbeelden van vragen om intrinsieke motivatie te achterhalen:

1. Welke zaken vindt je in huidige job interessant?

2. Welke zaken zijn lastig en kosten je meer energie?

3. Hoe ga je ‘s’morgens naar je werk?

4. Wat geeft je energie/fascineert je?

5. Wat heb je nodig om je goed te voelen/om goed te presteren in je functie  
en werkomgeving?

6. Hoe ziet je volgende rol/functie eruit? Inhoud/verwachtingen?
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Voorbeelden van vragen om te peilen naar loopbaan/ambities:

1. Wat waren hoogtepunten in je loopbaan tot nu toe? Wat waren minder  
positieve ervaringen?

2. Wat zijn je ambities?

3. Wat ga je er zelf aan doen om deze te realiseren? En wat verwacht je van je
werkgever?



Oefening: Deselectie

Het verzamelen van informatie : STAR+ INTERVIEW

Doorlopen van ervaring in 5 fasen :

Situatie  

Ta(a)k(en)

Actie(s)  
Resulta(a)t(en)

Leerpunten

72
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1. Fase 1: situatie

-Vertel eens iets over een situatie waarin u diende te ‘multitasken’, waarin er  
plotseling veel werk op u afkwam?….

-Heeft u weleens meegemaakt dat u veel moeite heeft moeten doen om een
resultaat te behalen… Vertel eens

-U zegt sterk klantgericht te zijn…
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u blijk heeft gegeven van…

Vraag duidelijk om welke situatie het gaat, wat de contextwas…
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1. Fase 2: ta(a)k(en)

- Wat was precies uw rol/taak in deze situatie?

- In welke rol/functie zat u?

- Hoe was de taakverdeling tussen u en ….(uw N+1…)?

Kandidatenneigen om over ‘wij’en ‘men’tespreken:vraag door totdatduidelijkwordtwat
zijn/haar rol precies was in die situatie
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1. Fase 3: acties

Wat voor acties heeft u allemaal ondernomen?  

Hoe bent u precies te werk gegaan?

Wat waren de fases en wat was uw rol daar in?

Blijf de leiding houden en haal de kandidaat telkens terug naar de situatieals
deze afwijkt
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1. Fase 4: resulta(a)t(en)

Wat was het uiteindelijke resultaat?  

Wat heeft dit opgebracht?

Het is niet erg als het resultaat negatief was, als de kandidaat maar blijkt geeft
van….
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1. Fase 5: STAR+

Wat heeft u van deze situatie geleerd?

In hoeverre gaat u dit een volgende keer anders/beter aanpakken?

…en hiermee kan jedirect eenandere competentieevalueren;de leerattitude
van de kandidaat
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❑ Oefeningen STAR+ interviews

• Rollenspellen « STAR Interview »

• Nota nemen
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Het verzamelen van informatie : interpretaties en hypothesesdoen…

❑ Het verzamelen van informatie vereist een continue beschikbaarheid en
concentratie van de recruiter.

❑ Een interview houden = uitspraken en informatie continue analyseren en  
controleren.

❑ Noteer je observaties, maar blijf neutraal (rechts)

❑ Noteer ook je interpretaties/hypotheses indien mogelijk (links)

……en dezecontroleren
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Het selectieinteview: De conclusie

❑ De kandidaat de mogelijkheid bieden om vragen te stellen (en deze  
beantwoorden)

❑ Indien hij/zij dit niet heeft gevraagd: vervolg van de procedure uitleggen (maar  
geen feedback geven direct na afloop van het interview!)

❑ Niet vergeten: salarisverwachtingen, beschikbaarheid en andere lopende  
sollicitaties

❑ Noteer de afspraken en kom deze na !
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1. Oefening referentiecheck
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Referentiecheck

1. Voorstellen en doel van het telefoontje

2. Bel ik op een gelegen moment?

3. Intro kandidaat/sollicitatie

4. Afchecken van periode en functie-inhoud

5. Algemene vraag

6. Specifieker: positief en leerpunten?
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De rapportering aan de (hiring) manager

❑ Geef een beknopte en nauwkeurige informatie, en in hunmoedertaal

❑ Een interview rapport mag bij voorkeur niet langer zijn dan 1A4

❑ Leg de nadruk op de « matching points»

❑ Licht de motivatie en de motiverende factorentoe

❑ Onderstreep de aandachtspunten, en de twijfels

❑ Bovendien: salaris, beschikbaarheid en lopende sollicitaties(timing!)

❑ Concludeer met een duidelijk en eenduidigadvies

RESULTAAT = « SHORT LIST »
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De rapportering aan de (hiring) manager

Een goed voorbeeld:

…De competentie resultaatgerichtheid is essentieel voor het succes in dezefunctie.

XXX zet zich steeds in om de vooropgestelde doelen binnen de deadlines te behalen, rekening houdend met de beschikbare middelen en het
budget, dat hij niet overschrijdt. Dit blijkt vooral uit een ICT project dat xxx volledig heeft beheerd en waarbij hij te maken kreeg met een aantal
obstakels, zoals een vertraging bij de business analyse van de externe consultant. XX heeft een concrete acties ondernomen om deze vertraging
later in het project in te halen en zo toch nog op te leveren volgens het vooropgestelde doel. Ook uit andere voorbeelden blijkt dat het behalen
van de doelen in functie van de verwachtingen van de klant centraal staan voor xxx. Mogelijke onverwachte belemmeringen, die deze  
doelen/deadlines in gevaar kunnen brengen, schrikken hem nietaf.

Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op en reikt alternatieven aan (zoals bijvoorbeeld…), die alsnog tot een positief resultaat zullen leiden. Deze  
alternatieven zijn goed doordacht en realistisch binnen de context waarin XXX functioneert.

Indien hij uit zijn comfortzone wordt gehaald doet XXX nog wel bij voorkeur beroep op zijn manager om dan in overleg beslissingen te nemen
voor mogelijke alternatieve oplossingen. XXX zou in dergelijke situaties nog kunnen groeien in het zelfstandig bepalen van alternatieven om de  
vooropgestelde doelen nog binnen de deadlines te behalen. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden in de (bege-)leiding van XXX
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De rapportering aan de (hiring) manager

Zo doen we het liever niet…:

…volgens mij scoort XX op niveau …..voor planning en organisatie om volgende  
redenen:

XX geeft een voorbeeld van een project dat zij heeft beheert. Zij plande haar taken
telkens in in haar agenda en hield in de mate van de mogelijkheid rekening met die
van anderen en de beoogde planning en op te leveren punten, die

Een groot minpunt is dat XX moeite heeft met het behalen van deadlines
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Het onderhoud met de (hiring) manager

❑ Managers zijn specialisten in hun domein. Hun evaluatie is dus onontbeerlijk in  
het proces

❑ Begeleid ze, help ze om een vertekend beeld te voorkomen

❑ Stel (indien mogelijk) een testdag/testcase voor of een bezoek aan zijn/haar  
departement om de kandidaat « in vivo »te zien

❑ Concludeer door de analyses samen te voegen om een eindbeslissing te nemen
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De keuze van de toekomstige medewerker

❑ Consensus gevonden = contractvoorstel

❑ Geen (volledige) consensus of twijfel tussen 2 goede kandidaten?

❑ Assessment Center is een zeer goed tool om meer inzichten te verkrijgen
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Chapiters Onderwerpen

Voor de rekrutering Functiebeschrijving

Competenties/competentiemodel

Benchmark salaris/budget

Decision makers in het proces

Rekrutering & search Het intake gesprek

De selectiecriteria

De doelgroepen

De rekruteringsstrategie

Social media

Het schrijven van een advertentietekst

De selectie De CV screening

De telefonische screening

Het interview

Methode: STAR+

Feedback aan (hiring) manager

Na de Selectie Feedback geven

onboarding
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Oefening telefonische feedback geven

1. Case: bedrijf aquasoft voor de rekrutering van een recruiter

2. Na interview: niet weerhouden want niet overtuigd van de motivatie/de  
kennis van en ervaring in sociale wetgeving/de fit met het bedrijf en diens  
cultuur. Bovendien is de competentie ‘plannen en organiseren’  
onvoldoende aanwezig (zo blijkt uit het STAR+ interview dat je met deze  
kandidaat hebt gedaan)
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Feedback geven aan niet weerhouden kandidaten:

1. Blijf factueel

2. Geef voorbeelden

3. Leg de mismatch tussen het profiel en de functievereisten/context uit

4. Must have – nice to have in vergelijking met andere kandidaten
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1. Hoe het beste reageDrearenxxx,op deze mail van je kandidaat?
I'll be brief.

(I've already sent you different cover letters and my CV)

To hire a junior financial analyst / portfolio manager, etc I've noticed that you pay high attention to past  
experiences as trainee in investment banks, with asset managers,...

I would like to point out an important fact: when you neither have initial contacts in the banking  
industry, nor have parents who can sponsor your address book, it's quite difficult - even with  
motivation, relevant competencies and very high educational backgrounds - to have "Bank Degroof",  
"Petercam" or "KBC" or any other relevant name written on your CV during your studies.

I would suggest you to give to motivated and competent candidates starting from scratch like me, the  
opportunity to meet you and discuss their application.

By following your current process, you take the risk of not recruiting the best candidate but only the "seems  
to/ obviously most suitable one" which is a gift to your competitors because more than ever, today it's  
people who make the difference between similar companies and services.

I wish you an excellent evening,
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De ‘onboarding’

❑ De juiste reflexen bij contractondertekening

❑ Voorbereidingen voor dag 1

❑ Dag 1

❑ Check List

❑ Opvolging tijdens de integratieperiode
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De juiste reflexen bij contractondertekening

❑ Arbeidscontract (en bijlagen, arbeidsreglement en andere documenten)  
voorbereiden

❑ Startdatum? Opzegperiode?

❑ Contracten samen doornemen en (extra-legale) voordelen uitleggen

❑ Link leggen met arbeidsreglement
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Voorbereidingen voor dag 1:

❑ Dossier doorgeven aan personeelsadministratie

❑ Welkom-en inductieprogramma voorbereiden met de N+1

❑ ….
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Dag 1

•
•
•

❑ Welkom door HR

❑ Welkom documenten

❑ Rondleiding, kennis maken, informeren
Collega’s
Praktische zaken: koffie, toiletten, gewoonten
Preventie: brandblusser, nooduitgang,..

❑ Lunch (met N+1, peter/meter, collega..)

❑ Inductieprogramma lanceren

❑ Feedback vragen
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❑ Stel je eigen checklijst op met de niet te vergeten items in de context van  
jouw organisatie

• De eerste dag

• De eerste week

• De eerste maand

• Het eerste trimester

❑ « Wie doet Wat, Wanneer en Hoe »



Na de selectie & Onboarding

100

Opvolging na de integratie periode:

❑ Regelmatige feedback (HR of Line manager)

❑ Meterschap/peterschap

❑ Opleidingsprogramma opstellen

❑ Evaluatie na de eerste 100 dagen
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❑ Verwachtingen dag 1 – nu?

❑ Jullie tips om ons te verbeteren

❑ Kluwer hecht veel belang aan de kwaliteit van haar trainingen

Vergeet niet het elektronische evaluatieformulier in te vullen en door te sturen –
dank !



Bedankt voor jullieaandacht !
…en veel succes injullie
toekomstigerekruteringen!

info@kluwerformations.be
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