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Checklist rekrutering

8ste versie, 15 juli 2009, Focus op knelpunten versterkt

Inleiding
Deze checklist wil HR verantwoordelijken en andere professionals ondersteunen bij de evaluatie van 
huidige procedures en bij het uitwerken van professionele procedures voor selectie van medewerkers (voor 
vaste aanwervingen, projectteams of tijdelijke opdrachten). Rode draden zijn grote zorg voor knelpunten 
en diversiteitsbeleid. Deze objectieven benutten we als een extra invalshoek om betere resultaten te 
bekomen in bedrijfsmatig (financieel) of organisatorisch opzicht. De kern van de aanpak is een  zakelijke, 
bedrijfsmatige valorisatie van diversiteit en het waarborgen van gelijke kansen (de facto een wettelijke 
verplichting). 

Voor mee informatie over deze aanpak en filosofie, zie de nota  'Kies uw strategie', evenals de 
'Oriëntatienota diversiteit en HRM'. De essentie: inpassen van diversiteitsbeleid en aandacht voor 
knelpunten in al uw HR processen en in het algemene beleid, en dat, waar nodig, aanvullen met specifieke 
acties rond knelpunten en doelgroepen.

De checklist is zo uitgewerkt dat hij kan dienen voor de uiteenlopende soorten organisaties, en voor de 
meest uiteenlopende vormen van rekrutering: tijdelijk en vast, arbeiders en bedienden, …. Er is ruim 
aandacht gegeven aan competenties als basis voor rekrutering.

Dankwoord
Eerdere versies van deze checklist werden ontwikkeld met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds 
en VESOC (en met coördinatie door het ESF Agentschap Vlaanderen). De verdere ontwikkeling (na 1 juli 
2008, afloop van het geHRMs project) wordt gedragen door Akilian n.v. 

Daarbij werd de focus op knelpunten sterk ontwikkeld.

Deze versie is in verschillende stappen aangevuld op basis van feedback van de reviewers en gebruikers. 
We danken daarbij ondermeer de cursisten van de diverse opleidingen in 2007, 2008 en 2009, Karel De 
Witte, Maarten Andriessen, Sarah Scheepers, Diana Minten, Gerd De Beuckaelaer, Jean-Yves Neu, 
Hussein Boukhriss, Diane Luyten, Marcel Demeulenaere, stage- en thesisstudenten Mick Barnard en 
Astrid Janssens, de leden van de GeHRMs Werkgroep Hogergeschoolde Allochtonen, de ploeg van het 
Ondernemersplatform Diversiteit en IDEA Consult.

Hoe deze checklist gebruiken

Beoogde resultaten
Het belangrijkste doel van deze cheklist is bijdragen tot een betere rekrutering door uw organisatie. Elke 
succesvolle rekrutering moet bijdragen tot de objectieven van de werkgever, ongeacht op dat een NGO1 of 
een bedrijf is, groot of klein. De juiste medewerkers moeten snel en efficiënt op de juiste plaats binnen uw 
organisatie geraken; ze moeten daartoe (goed en snel) geïntroduceerd worden, aanvaard en productief 
worden. Een vaste aanwerving kost meestal een veelvoud van het bruto maandloon (aan kosten voor 
rekrutering, inpassing in uw bedrijf, ….). Een foute aanwerving kost daarenboven nog een veelvoud 
daarvan (kosten van ontslag en een vernieuwde rekruteringsronde). Goede rekrutering en aandacht voor 
deelgroepen op de arbeidsmarkt en voor MVO moet hierbij perfect kunnen aansluiten.

1 NGO = Niet-Gouvernemenele Organisaties; ondermeer vzw’s in onderwijs, gezondheidszorg e.d.

http://www.esf-agentschap.be/
http://www.esf-agentschap.be/


Voor nieuwe medewerkers is de het veranderen van job dikwijls riskant: ze geven iets dat gekend is op ten 
voordelen van een onbekende, nieuwe opportuniteit. Het komt er dus op aan in rekrutering om snel en 
trefzeker na te gaan welke particuliere kandidaat en vacature de beste match opleveren. Dat vereist dus een 
betrouwbare match van de competenties (CV versus vacature) én van de verwachtingen (langs beide 
kanten). Indien het op één van deze 2 vlakken niet klikt dan is het best ook ‘af’, ongeacht hoe bijzonder 
goed de opportuniteit ook lijkt.

Dat betekent:
1. “Juist genoeg” vaardigheden en ervaring: dat ‘juist genoeg’ efficiënt en snel kunnen bekomen 

(d.w.z. eerst intern onderzoeken hoeveel, en dan het op de arbeidsmarkt kunnen vinden, met alle 
bijhorende voorbereidingen).

2. Een uitgesproken ‘menselijk’ proces, met menselijke beslissingen, zo professioneel mogelijk, 
maar omwille van die inherente aard van wisselende en moeilijker meetbare kwaliteit, me en 
noodzakelijk evenwicht tussen procedures en de expertise en intuïtie van de rekruteerders en de 
andere betrokkenen.

3. Voldoende overeenkomst voor de verwachtingen langs beide kanten.

Deze drie criteria hebben uiteraard geen absolute waarde. Ze weerspiegelen wel onze inschatting van de 
state-of-the-art in professionele rekrutering. 

“Juist genoeg” vaardigheden en ervaring
Juist genoeg ervaring suggereert een juist evenwicht: voldoende competenties om de job aan te kunnen en 
het gewenste potentieel, maar niet teveel (beroepsspecifieke) competenties. In dat laatste geval wordt het 
namelijk al snel moeilijk: de kandidaat heeft dan dikwijls hogere salarisverwachtingen dan uw budget 
(bepaald in functie van het ‘ideale’ profiel), en/of het wordt moeilijk om de kandidaat, na aanwerving, 
blijvend te kunnen motiveren voor een functie warvoor hij, inzake kennis, ” vaardigheden en ervaring 
duidelijk overgekwalificeerd is.

Dat impliceert dus niet dat kandidaten met  teveel aan ervaring niet in overweging genomen kunnen 
worden. Soms zijn kandidaten met meer ervaring toch gemotiveerd om een job aan te vatten waarvoor 
minder ervaring vereist is. Het komt er op aan in te schatten of iemand al dan niet gemotiveerd is voor de 
functie. 
Het is daarom cruciaal dat een juist en volledig beeld gegeven werd van de aangeboden functie.

Prioriteiten stellen bij audit
Het doel van deze checklist is inspiratie en concrete ondersteuning bieden bij het onderzoeken van de 
performantie van uw huidige procedures. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het waarborgen van 
gelijke kansen aan kandidaten en medewerkers uit alle mogelijke groepen, en naar het valoriseren van de 
opportuniteiten die diversiteit biedt.

Rekrutering en competenties
Deze checklist besteedt veel aandacht aan de competenties van kandidaten en van de openstaande functies. 
Wij gaan uit van de veronderstelling dat de uiteindelijke keuze van de geschikte persoon voor de juiste 
‘stoel’ in  de meeste gevallen vooral bepaald wordt door een geschikte inschatting van beschikbare en 
gewenste competenties. 

We veronderstellen voorts dat het verwerven van inzicht –als rekruterende organisatie- in deze 
competenties een permanente opdracht is. Dat eist dan wel aandacht van redelijk lang voor de eerste 
vacature geopend wordt. Een performante rekruteringsactiviteit is dus per definitie een werk van lange 
adem. Uiteraard zijn deze veronderstellingen niet altijd en overal in dezelfde mate geldig. 
Daarbij menen wij dat het intensief benutten en valoriseren van competenties in hoge mate kan bijdragen 
tot het versterken van de werking en de concurrentiepositie van uw organisatie. 



Competenties leren gebruiken kan anderzijds ook geleidelijk opgebouwd worden. Het is, mits een 
doordachte aanpak, géén alles-of-niets. Anderzijds is het wel even veeleisend als het opbouwen van de 
kerncompetenties en de ‘marktpositie’ van uw bedrijf of organisatie. Competentiebeheer kan dus niet 
sporadisch ‘gedaan’ worden.

Competentiebeheer is een noodzakelijke voorwaarde voor een aanwerving die de beschikbare 
competenties in het bedrijf aanvult, die complementariteit oplevert op vlak van de dienst en organisatie.

Competenties versus performantie en ‘directe’ resultaten
Een aanpak op basis van competenties en competentieprofielen is voor sommige organisaties nog te kort 
dag. Niet haalbaar op korte termijn, want ‘onmiddellijke resultaten’. Anderzijds is een dergelijk aanpak op 
basis van competenties voor sommigen een vlucht vooruit, weg van de stress naar ideale oorden, waar een 
zachte competentiezon schijnt in plaats van de harde competitie. Kijken naar een (verre) mooie toekomst, 
zonder verplichtingen voor vandaag.
Concreet: bij elke aanwerving moet men zéker evenveel kijken naar de verwachte resultaten, de lastigste 
en de mooiste taken, de leukste en de rotste klussen in de openstaande functie. Een goed beeld van de 
verwachtingen betreffende concrete prestaties is dus aangewezen. 
Alleen maar kijken naar de gevraagde en de geboden competenties, of de vermeende competenties is dus 
een te theoretisch en te ‘steriel’ verhaal, een beeld waarbij de nodige motivatie en de verwachte prestaties 
volledig of grotendeels verwaarloosd worden.

Retentiebeleid overstijgen    
Retentiebeleid wordt soms gedefinieerd als “zorgen dat je de goede mensen vasthoudt”, en, voor wat de 
rekrutering betreft, als “zorgen dat uw meest kritische functies vlot ingevuld geraken”. In deze checklist 
buigen we ons hierover, maar we bekschouwen het in een ruimer perspectief. Het bewaken van kritische 
resources vereist namelijk ook dat nergens 'lekken' optreden t.a.v. de knelpunten'. 
Dat vereist::

 Verhoogde aandacht -door investering van tijd en middelen- voor de rekrutering op knelpunten. 
 Correct verzorgen van de 'redenen om te komen', zoals de 'organisatiefactoren (Salaris, Secundaire 

voorwaarden en Reputatie van de organisatie), de 'taakfactoren (taakomschrijving, werktijden en 
raining en opleiding) en Leiderschap (o.a. betrouwbaarheid, ondersteuning en flexibiliteit)2.

 Correct verzorgen van redenen om te blijven (cfr. Checklist Personeel en Competenties).
 Lijnmanagement direct en expliciet verantwoordelijk stellen en evalueren op dit objectief, én het 

daartoe de middelen geven (autonomie en budget).

Kortom, een optimaal (efficiënt en doelgericht) beleid t.a.v. de kritische resources en de knelpuntberoepen 
vereist dat het 'retentiebeleid' start lang voor de eerste aanwerving, en 'onmiddelijk' na de vaststelling van 
de eventuele problemen. De kern ligt evenwel in de kwaliteit van het lijn- en topmanagement. Wanneer 
deze een gewaardeerd leiderschap tonen, is de match al voor de helft gewonnen3.

Rekrutering, doelgroepen en gender  
Zoals aangegeven beschouwen we gelijke kansen voor alle (relevante) groepen als een kwaliteitscriterium 
voor professionele en correcte rekruteringen. Rekrutering moet significant bijdragen tot uw resultaten (als 
organisatie). Tegelijk dient deze checklist ruimere objectieven: aangepaste aanpak van knelpuntberoepen, 
mogelijkheid om rekrutering naadloos in te passen in competentiebeheer, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, wetten respecteren, ….

2Noteer dat leiderschaps slechts de derde factor is bij aanwerving, maar de eerste bij blijven of vertrek.
3 Managers die overtuigen kenmerken zich door:  strikt respect voor hun afspraken, eerlijke communicatie (ze 
vertellen de waarheid en zonder teveel omwegen); ze lopen niet naast hun schoenen (ze maken zich niet belangrijker 
dan ze zij); ze delen zoveel mogelijk de waardering met hun medewerkers en ze dragen zelf de verantwoordelijkheid 
voor eventuele fouten; ze kunnen deze ook toegeven en zo nodig, zich verontschuldigen. Tenslotte nemen ze ook de 
volle verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen hun eigen verantwoordelijkheid (mandaat) ligt.



Hierbij herinneren we eraan dat de HR verantwoordelijken zelf moet onderzoeken en beslissen of ze 
expliciete objectieven betreffende gender en/of andere doelgroepen kunnen meenemen, welke middelen 
daarvoor beschikbaar zijn (of gevonden moeten worden), en welke prioriteit eraan gegeven wordt.

Focus op de zuiver zakelijke objectieven lijkt immers een strikt noodzakelijke voorwaarde voor elk 
succesvol diversiteitsbeleid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid of persoonlijke overtuiging kunnen de 
motivatie versterken en meer betrokkenen aanspreken, maar zonder die voorrang voor de bedrijfsmatige 
noden, lijken duurzame resultaten utopisch.

Hoe deze checklist gebruiken?
Deze checklist bevat een redelijk groot aantal ‘mogelijke’ taken of acties in uw rekrutering en –waar 
relevant- in de aanverwante aspecten van competentiebeheer. Dikwijls geven we een hoofdactiviteit, en 
enkele deelactiviteiten of varianten. We proberen telkens een indicatie te geven van hoe belangrijk elke 
activiteit is (kolom ‘Prio’ voor de prioriteit, benaderend). Daarnaast is een niet ingevulde kolom voorzien 
voor de evaluatie van uw eigen organisatie. 

Of een activiteit best eerder of later opgestart en uitgevoerd zal worden hangt zeer sterk af  van de 
omstandigheden. Uw zakelijke prioriteiten, de mate waarin u wil professionaliseren, de complexiteit van 
uw noden, en de mate waarin u rekrutering wil inbedden in uw competentiebeheer spelen zeker een rol.. 

Alle verificatievragen die direct slaan op diversiteit en op genderaspecten (de objectieven van het 
GeHRMS-project) zijn in blauw aangemerkt. Directe op doelgroepen toepasbare acties zijn slechts één 
deel van de mogelijkheden. Het professionaliseren van uw HRM op zich zal zo mogelijk véél meer 
bijdragen tot gelijke kansen voor alle deelgroepen. 

Alle vragen met betrekkingen tot knelpunten (-bereoepen en -competenties) zijn in rood aangemerkt. 

Een snelle lezing van al deze rode en blauwe vragen en suggesties vormt dan een uitstekende aanzet tot 
een crisisbeleid met bijzondere aandacht aan de cruciale knelpuntcompetenties.

Extra informatie
Voor extra informatie over werving & selectie verwijzen we naar:

1. Verschillen Versterken: tips over werving en selectie van de Vlaamse werkgevers (VOKA, 
UNIZO, VKW) in hun samenwerkingsverband ‘Ondernemersplatform Diversiteit’.

2. VDAB: algemene info over rechten en plichten van de werknemer & werkgever; klik hier.
3. Expertise van syndicale organisaties. De drie grote vakbonden beschikken elk over een team 

divrsiteitsconsulenten. Adressen verkrijgbaar op eenvoudige vraag.
4. Ondernemersplatform Diversiteit.
5. Harvard Business Review on Managing Diversity.
6. Kritische Succesfactoren van een Diversiteitsbeleid', Trivisi.
7. Sokratest.

http://vdab.be:80/werkaanbieden/rechten.shtml
http://www.verschillenversterken.be/
http://www.verschillenversterken.be/default.asp?CID=7320&SLID=2


Checklist

HR strategie 

Prio Uw 
score

Zijn de strategische objectieven van de rekrutering gekend?
Zijn deze direct gelinkt aan de algemene objectieven van de organisatie?
Beschikt de HR afdeling over SMART-objectieven4?
Zijn er ‘key performance indicators’ voor uw rekrutering (en HRM in het alg.)?
Beschikt u over een actuele lijst van kritische competenties en beroepen?
Zijn er specifieke objectieven t.a.v. deelgroepen5 onder eigen personeel?

Wordt gemeten of geschat in welke mate V & M in-, door- en uitstromen6?

xxx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

4 SMART-objectieven zijn:
Specific - Objectives should clearly specify what they want to achieve.
Measurable - You should be able to (efficiently) measure whether you are meeting the objectives or not.
Achievable - Are the objectives you set, achievable, attainable and applicable with the available resources?
Realistic - Can you realistically achieve the objectives with the resources you have with available resources?
Time - When do you want to achieve the set objectives? And of course also: is your timing realistic?

5 We onderscheiden deelgroepen van doelgroepen. De eerste is éénder welke onderverdeling van kandidaten of 
medewerkers zinvol is, van die groepen waarvoor specifieke zorgen bestaan, en/of waarvoor aparte maatregelen 
voorzien worden (of zouden moeten worden). 
6 Welk percentage van vrouwelijke en mannelijke kandidaten raakt aangeworven? Indien deze percentages sterk 
verschillen, misloopt u mogelijk goede kandidaten. Oorzaken van zo’n onverantwoorde verschillen kunnen sterk 
uiteenlopen: imago van uw organisatie, genderbias bij sleutelpersonen in uw rekruteringsprocessen, vacatures die 
kandidaten van de éne sekse merkelijk méér aanspreken dan die van de andere, … Exacte cijfers zijn zeker niet altijd 
nodig. Een schatting door een ervaren verantwoordelijke op basis van objectieve en verifieerbare gegevens is OK.



x
Zijn de specifieke motivaties en objectieven van diversiteitsbeleid gekend?

! Nogal wat waarnemers7 stellen dat alleen de zuiver zakelijke motieven de kern van deze  
motivatie kunnen vormen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke 
verplichtingen zouden niet volstaan. Ze kunnen enkel faciliteren.
Heeft uw organisatie een geschreven opdrachtverklaring of missie? 
Wordt deze verklaring consistent vermeld/gepubliceerd op de website, jaarverslag, een 
nota die alle werknemers ontvingen, ...
Voorziet zo’n opdrachtverklaring in een gezond evenwicht tussen gender en diversiteit, 
met factoren zoals het welzijn van de werknemers, het milieu, relaties met de klanten, 
buren, overheden en leveranciers, de aandeelhouders en de rol van de organisatie in de 
maatschappij.

xxx

x
x

x

7 Zie bijv. R. Roosevelt Thomas, Jr. in ‘From Affirmative Action to Affirming Diversity’, in ‘Harvard Business 
Review on Managing Diversity’, p; 13. 



Toont de top van de organisatie met woord en daad zijn bijval voor deze algemene 
objectieven in het personeelsbeleid?
Toont het bijval voor gelijke kansen voor M/V en andere doelgroepen?
Bevat uw algemene HR strategie een concreet luik t.a.v. diversiteit en het waarborgen van 
gelijke kansen voor alle deel onder de werknemers en kandidaten?
Beschikt u over een fasering voor de implementatie van diversiteitsplan8? 

xx

xx
xx

x

Wordt elk directielid beoordeeld op SMART-objectieven?
Bevatten deze ook één (of meer) objectieven inzake knelpunten9?
Bevatten deze ook één (of meer) objectieven inzake diversiteit?
Speelt resultaat voor HR-objectieven ook verloond?

xx
xx
x
xx

8 Meer informatie over zulke fasering wordt gegeven in de Trainingen van het GeHRMs project en van Akilian n.v.. 
9 Voor voorbeelden van zulke objectieven verwijzen we naar ???



Analoog voor diversiteitsobjectieven ?
Analoog voor objectieven m.b.t. knelpunten

x
x

In welke mate integreert uw HRM –en meer specifiek uw rekrutering- het beheer en 
ontwikkeling van competenties?
Is er  aandacht voor zowel algemene persoonscompetenties (waarden, attitudes en 
vaardigheden) als gespecialiseerde professionele competenties (m.a.v. voor hard skills en 
soft skills)?
Welke types evaluatiecriteria gebruikt u voor kandidaten?

Competentievereisten?
Performantievereisten?
Motivatie?

xx

xx



Al de voorgaande xxx

Beschikt u over een set basiscompetenties?
Is deze gekend bij alle verantwoordelijk medewerkers?  
Werden binnen deze set recent de kritische competenties aangeduid.

Zijn deze criteria en keuzen ‘consensueel’ overeengekomen door, en gekend onder alle 
verantwoordelijken, sociale partners en evaluatoren in uw organisatie?

x
x

x

Zijn de rekruteringsobjectieven op lange termijn afgestemd op retentie, personeels- en 
competentiebeleid?
Gebruikt u éénzelfde set competenties voor evaluatie van kandidaten en medewerkers?
Welke competenties bleken meest relevant voor hoge (of goede) performantie?

xx
x

x



Zijn er beroeps- of functieprofielen beschikbaar voor de courante functies?
Zijn de beschikbare profielen geformuleerd op basis van de intern gebruikte set 
competenties?
Worden alle kandidaat-managers grondig gescreend op leiderschaps- en 
retentiekwaliteiten / capaciteiten?
Hanteert u enkel knelpuntenbereoepen, of u ook kritische competenties?

x

xx

Komen onderstaande uitdagingen aan bod in uw personeelsbeleid en heeft u concrete 
actieplannen om vooruitgang te boeken op deze terreinen10? 

Werkgelegenheid
Personeelsbehoud en werkzekerheid

10  Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Sokratest, ontwikkeld door Gentse syndicale en sociale organisaties en 
de stad Gent. 



Aanwerving en integratie van kansengroepen x

Tactische objectieven en acties

Beschikt u over instrumenten om uw rekruteringsproces te ondersteunen?
Is er een wervingsbestand aangelegd en beschikbaar?

Kan dat vlot geraadpleegd worden (online)?
Zijn actuele gegevens beschikbaar over de deelgroepen daarin (V/M e.a.)?
Vindt u daarin ‘voldoende’ van uw toekomstige profielen?
Vindt u daarin snel gegevens over gezochte competenties?

xxx
xx
xx

x
x



Kan u waarborgen dat alle kandidaten een (zinvol) antwoord krijgen?
Kan u elke afzonderlijke vacature opvolgen?

(Welke vacature zit waar? Hoeveel kandidaten in welke fase? …)
Kan u alle spontane kandidaten gemakkelijk terug aanspreken 

Zoja, hoe efficiënt?

x
x
x

x
x

Beschikt u over instrumenten om de performantie van deelprocessen te meten (of te  
schatten)?
Kan u de performantie van alle bij W&S betrokken medewerkers opvolgen?

Worden de individuele beoordelingen onderzocht op eventuele bias?
Onderzoekt u systematisch of het verloop in alle afdelingen opvallend hoog is?  
Worden in afdelingen met hoog verloop systematisch exit-interviews uitgevoerd om de 

xx

x
x
xx
xx



oorzaken daarvan te kunnen objectiveren?
Onderzoekt u de genderneutraliteit van beoordelingen van kandidaten?

Occasioneel of sporadisch? 
Onderzoekt u systematisch de genderneutraliteit van beoordelaars?

x

x

Beschikt u over een formeel rerentiebeleid?
Is uw lijnmanagement, en dan vooral dat van afdelingen met hoog ongewesnt verloop en 
van grote aantallen knelpuntfuncties daartoe getraind?
Wordt bij elke aanvraag tot creatie van een vacature systematisch en grondig onderzocht 
of deze vermeden kan worden door interne functieherschikkingen?

x
x

x

Heeft uw organisatie een expliciet beleid inzake work-life balans? x



Biedt u ‘voldoende’ gezinsvriendelijke werkomstandigheden? x

Kent u de die meest succesvolle wervingskanalen om een bepaalde doelgroep of kandidaten 
met bepaalde profielen te bereiken?

xx

Hebt u een vaste procedure (impliciet of formeel) voor keuze en beheer van externe 
partners?
Procedure voor keuze en evaluatie van externe partners?
Procedure voor bepaling en beheer van budgetten?

xx

x
x

Schakelt u uw huidige medewerkers in bij rekrutering?
Bestaat er een systeem met aanmoediging (bonus of andere) voor werknemers die nieuwe 

x



collega’s aanbrengen?
Worden managers met een hoge retentiescore bij voorkeur betrokken bij aanwervingen 
(ook buiten hun eigen afdeling)?

Worden alle verbeteringsprojecten – en met name projecten rond diversiteit en 
knelpunten- op een consistente manier opgezet en geëvalueerd?
Zijn alle objectieven gerangschikt op naar impact11?
Is er een goed evenwicht tussen kwalitatieve en SMART-objectieven?

xx

x
x

Voorziet u af en toe een grondige audit op uw HR en diversiteitsbeleid?
Worden sociale partners (direct of indirect) betrokken bij deze audit?
Via: 

xx
x

11 Een mogelijke rangschikking onderscheidt 4 niveau’s van impact voor evaluatie van projecten:
1. De persoonlijke tevredenheid van verantwoordelijken (promotoren, projectmedewerkers) en deelnemers.
2. De mate waarin de betrokkenen grondige inzicht (cognitief) verwierven in de problematiek.
3. De mate waarin alle betrokkenen, na afloop van het project, de opgedane skills, kennis en inzichten zelf 

effectief toepassen (en blijven toepassen) in hun operationele taken. Aansluitend begint een organisatie 
meetbare objectieven te stellen en te evalueren.

4. De mate waarin et project meetbaar en significant bijdraagt tot de objectieven t.a.v de organisatie, waaronder 
uiteraard de objectieven m.b.t. doelgroepen (V/M en de andere).

De eerste 2 niveau’s komen typisch overeen met sensibilisering en vorming.  Voor vormende activiteiten 
kan het 2de niveau bijvoorbeeld vertaald worden door ‘retentie van het aangeleerde op korte en lange termijn’. Het 
derde niveau en vooral het vierde zijn echter diegene waarom de resultaten geboekt worden.



reguliere sociaal overleg
tevredenheidsmetingen bij het personeel 
interne werkgroepen met vertegenwoordiging van werknemers
informele gesprekken

x
x
x

Hulpmiddelen en operationele voorbereiding

Is onderzocht welke noden (m.b.t. de specifieke competenties) uw organisatie op korte 
en/of middellange termijn verwacht?

x



Welke functies?
Welke kritische competenties?
Zijn de gezochte competenties beschikbaar op de arbeidsmarkt? 

Voor kritische competenties: hebt u voldoende gegevens over hun beschikbaarheid 
op de arbeidsmarkt?
Anticipeert u veranderende werkomstandigheden in uw rekrutering?

x
x
x
x

x

New

Hebt u (voldoende) bekwame medewerkers voor voorbereiding van vacatures12?  
Zoja, kan u de namen geven?

Hoofd van de dienst afdeling met een vacature
Andere ervaren managers die uw organisatie kennen én kunnen selecteren13.

Specialisten selectie (rekruteerders)?    (Minimaal 1 ervaren medewerker).
Tekstschrijvers voor vacatures? Marketing communicatie-specialisten?
Testlezers14?
Domein-experten: ervaren medewerkers met ruime gespecialiseerde kennis15 en én die 

xx
xx
xx
xx

xx
xx

12 Zo ja, dan zou u er direct alle (of de meeste) namen bij moeten kunnen vermelden.
13 Zoek vooral ervaren medewerkers die technieken voor gestructureerde interviews (en andere evaluatietechnieken) 
redelijk beheersen en die u breder kan inzetten da voor vacatures in huneigen afdeling.
14 Een goede testlezer zou een goede kandidaat kunnen zijn voor deze functie, maar staat buiten uw organisatie.
15 De inzet van ervaren medewerkers, andere dan de directe toekomstige chef van de nieuwe rekruut heeft méérdere 
grote voordelen: deze personen zijn dikwijls méér beschikbaar, competenter in bepaalde kritische competenties die de 
chef niet altijd kan hebben, … Hun ervaring aanspreken heeft als extra voordeel dat het doorgaans sterk gewaardeerd 
wordt door deze personen. Het is wel hoogst aangewezen dat ze gestructureerd interviewen e.d. aanleren.



technieken voor gestructureerde interviews (…) beheersen.
Domeinexperten in de knelpuntenberoepen?

Zitten er in deze groep voldoende (redelijke) aantallen vrouwen en mannen, oudere en 
jongere collega’s16?

Zijn de medewerkers belast met screening van CV’s, selecties en/of andere onderdelen van uw 
rekrutering getraind op hun opdracht, gesensibiliseerd en vertrouwd met de typische 
valkuilen?

xxx
xx

xx

Voorbereiding per vacature

Zijn er voor de voorziene vacatures algemene objectieven vastgelegd? xx
Zijn er voor de genderspecifieke objectieven vastgelegd?
Andere objectieven aangaande MVO?

x
x

Is er onderzocht of er werkelijk een vacature nodig is?
OF, kunnen interne medewerkers doorgroeien?
OF, kunnen jobs intern herschikt worden17?

xx
x
x

Werd een goede functiebeschrijving18 uitgewerkt?
benaming van de job 
functie-inhoud 
plaats in het organigram 
verwachte resultaten 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
vereiste bekwaamheid, ervaring, opleiding, diploma's 

(zie competentieprofiel)
doorgroeimogelijkheden, 
vergoeding (salaris, extralegale voordelen, …)
opleidings- en/of vormingsmogelijkheden

xxx
x
xx
x
xx
xx
xx

x

Wordt de doelgroep van de vacature duidelijk (demografisch, geografisch, ….) bepaald?

Is de benaming van de job (functienaam) aantrekkelijk en correct geformuleerd?
Is de gewenste genderneutraliteit geverifieerd 19?
Wordt deze afgetoetst met kandidaten uit de doelgroep (outsiders voor uw org.)?

x
x

Is een gestructureerd competentieprofiel  20   beschikbaar (of uitgewerkt) met xxxx

16 Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het géén strikte noodzaak is om uw rekruteringsteam voldoende 
‘divers’ te maken. Het baat anderzijds wel om, in de mate van de mogelijkheden, diversiteit na te streven, zowel naar 
de professionele competenties binnen deze groep, als naar de demografische samenstelling. Het komt ook beter over 
bij doelgroepkandidaten.
17 Knelpuntfuncties kunnen geregeld opgevangen worden door een combinatie van het bijscholen en doorgroeien van 
medewerkers en functieherschikking. Daarbij worden dan bijv. minder kritische taken afgesplitst en ondergebracht in 
de taakomschrijving of functieprofiel van een nieuwe, minder kritische functie. 
18 Een functiebeschrijving is een tekstuele omschrijving, typisch uitgeschreven in de werktaal van de aanwervende 
organisatie (en van de aan te werven persoon).  De details van wat daarin vermeld kan worden zijn opgenomen in de 
checklist voor CV screening. De precieze inhoud hangt sterk af van het soort advertentie.  Een ‘teaser’ kan veel 
bondiger, zolang er tegelijk ook volledige en correcte informatie beschikbaar is (online of elders).
19 Zoals de gratis beschikbare (experimentele) software op:  http://www.gehrms.be/gnv.
20 Een gestructureerd competentieprofiel is een schematisch overzicht van alle competentievereisten, met per vereiste 
competentie een indicatie van het ideale vaardigheids- of kennisniveau, en eventueel ook een indicatie of het een 
strikt noodzakelijke dan wel een optionele vereiste is, en een indicatie van het gewicht (hoe belangrijk is elke vereiste 
in vergelijking met andere?). Zo’n profiel kan (mits registratie als professionele gebruiker) aangemaakt worden op de 



 Alle vereiste competenties, vaardigheden, attitudes, ervaring, kennis, …?
Functienaam (beroep)
Typische professionele senioriteit (aantal jaren alg.21 of specifieke ervaring)
Nodige (gewenste) talenkennis (welke talen + hoogte van nodige kennis
Nodige (gewenste) computer- en internetliteracy
Diploma’s of opleidingsniveau
Gespecialiseerde kennis (methoden, instrumenten, materialen, ...)
Algemene vaardigheden (soft skills)   (maar vermijd overkill)
Expliciete analyse van welke vereisten in dit profiel 

- kritisch zijn voor de job
- waarschijnlijk (of zeker) moeilijk te vinden zijn.

xx
xx
x

xx
xxx

xx
xxx

Is het gezochte profiel (en bijhorende werkomstandigheden) in verhouding tot het voorziene 
loon?
Zeker voor knelpuntfuncties: is de voorziene loonmarge vergeleken met wat uw huidige 
medewerkers in deze of vergelijkbare functies verdienen?

xxx

Motivatie:
Wordt systematisch besproken welk soort motivatie men verwacht van de nieuwe 

medewerker?
Kunnen de interviewers nuances in motivatie goed inschatten22?
Weegt de motivatie voldoende mee in de beoordeling van de kandidaten?
Krijgt elke kandidaat wel genoeg informatie om in te schatten of deze vacature echt wel 
iets voor hem of haar is?
Past de motivatie van de kandidaat voldoende bij de groep directe medewerkers waarin hij 
of zij terecht zal komen?
Waakt u erover dat een ‘andere’ medewerker23 ook faire professionele kansen krijgt in de 

xxx

xx
x

xxx

xx

gratis beschikbare software op http://www.gehrms.be/.
21 Met oog op optimale wervingscommunicatie en wettelijke voorschriften is het aan te raden vooral de ervarings- en 
kennisvereisten te benadrukken, eerder dan aantallen jaren ervaring. Verwijzingen naar leeftijd zijn slechts 
uitzonderlijk toegelaten.
22 Zoja, dan weten zij ook snel wanneer de schijnbare motivatie van de kandidaat ‘te mooi om waar te zijn blijkt’. 
23 Denk aan de spreekwoordelijke eerste man in een ploeg met uitsluitend vrouwen, of het omgekeerde.



ploeg waarin hij of zij terecht komt?
Voor knelpuntfuncties: zal elke nieuwe medewerker een voldoende groot deel van zijn tijd 
kunnen besteden aan zijn meest waardevolle competenties24?

Te verwachten complementariteit en inpasbaarheid in de directe werkomgeving
Wordt dit systematisch onderzocht? x

Is het competentieprofiel onderzocht op de (indicatieve) beschikbaarheid?
Zijn de vereiste competenties voldoende, maar niet overdreven?
Zijn ze vergeleken met die van de jobprofielen van huidige werknemers?
Werden de vereisten onderzocht op (indicatieve) gender impact?
Is het competentieprofiel onderzocht op impact op andere doelgroepen.

x
x

x
x

24  Dit is belangrijk voor de motivatie van alle medewerkers, maar de kandidaten die de typische knelpuntfuncties 
invullen hebben merkelijk méér andere kansen op de arbeidsmarkt. Hun motivatie moet daarom zéker goed 
opgevolgd worden.



Hebt u een goed beeld van de mooiste en de rotste kanten van deze job?
           (zie ook de vragen over het evaluatieprofiel)
Van de meest kritische, zwaarste beoogde resultaten?

x

Zijn er intern of extern beroeps- of functieprofielen  beschikbaar voor de typische 
gezochte functies25? 
Werden aangepaste beroeps- of functieprofielen  uitgewerkt?
Zijn deze onderzocht op genderneutraliteit of andere kwaliteitscriteria?
Inhoudelijke criteria
Beschrijving van criteria?

Cultuurneutraal26?

x

x
x

25 Of een beschikbare functieprofiel goed of minder goed zijn is bijkomstig. Cruciaal is dat ze toelaten om zelf sneller 
een 'redelijk goed' tot 'excellent' profiel uit te werken, én om de gebruikte terminologie kritisch te vergelijken.
26 Dit is een complexe en gemakkelijk verkeerd interpreteerbare controlevraag? De term ‘cultuur’ is immers bijzonder 
breed. Er worden danig verschillende betekenissen aan gegeven. Sommige daarvan zijn zeker legitiem, én mogen een 
strikte vereiste zijn (denk aan een cultuur van professionalisme en respect voor deontologie, of aan het pro-actief 
respecteren van universele mensenrechten). Wat moet vermeden worden zijn particuliere en irrelevante verschillen 
(zoals kennis van typisch ‘lokale’ gebruiken, gewoonten, normen, …). Dat ‘lokale’ staat dan tegenover de 
universaliteit van mensenrechten en van de waardigheid van elke persoon.



Genderneutraal?
Impact van criteria op doelgroepen?
Worden niet onnodig Engelstalige termen gebruikt27?

Werd een evaluatieprofiel28 uitgewerkt voor de vacature in voorbereiding (naast functie- en 
of competentieprofiel29)?
Zijn de erin opgenomen objectieven SMART?
Voor knelpuntfuncties30: 

- Legt deze evaluatie ook voldoende focus op de kritische competenties?
- Wordt zowel valorisatize als verdere ontwikkeling beoordeeld?

x

x

Is er een vaste, gekende procedure voor rekrutering? xxx

27 Engelstalige termen, net zoals overdaad aan (wetenschappelijk) jargon zal ouderen en lagergeschoolden soms 
tekort aan doen.  Hun reële, objectieve kwaliteiten worden er soms door ‘onderschat’.
28 Een gestructureerde beschrijving van de objectieven en/of de evaluatiecriteria waartegen de medewerkers (huidige 
én de nieuwe) geëvalueerd worden (op geschiktheid voor de functie of op performantie voor de afgesproken periode).
29 Soms zijn verschillende evaluatieprofielen nodig, bjvoorbeeld een eerste bij de Databas search naar kandidaten of 
bij de pre-selectie op basis van de beschikbare CV’s, en een tweede voor evaluatie van de kandidaten bij en na 
psycho-technische testen, interviews e.d. Het tweede zal dan rekening houden met de cruciale extra gegevens die 
bekomen werden door de verschillende evaluaties van de kandidaten.
30 Zoals ook elders opgemerkt, zou u dit voor 'alle' vacatuers en evaluaties moeten kunnen waarborgen. Gezien de 
beperktheid van tijd en middelen, zullen de knelpuntfuncties soms wel voorrang moeten krijgen.



Zijn er regels voor evenwichtige samenstelling v/d groep evaluatoren ?
 Zoja, wordt daarbij gewaakt over redelijke deelname van V & M kandidaten?

xx
xx

Uitbesteding?
Indien u bepaalde capaciteiten voor de volledige rekruteringsprocedure ontbreken, of 

onvoldoende beschikbaar zijn, welke taken wil (moet) u uitbesteden? 
Het volledige rekruteringsproces, of enkel onderdelen ervan?

xx

Zijn de betrokkenen bij uw rekrutering gesensibiliseerd op bias t.o.v. deelgroepen? 
Zijn de betrokkenen gesensibiliseerd op genderbias e.d.? 

xx
x

Welke van de rekruteringskanalen  gebruikt u op regelmatige basis?
Moedigt u aanbrengen van kandidaten door medewerkers aan?

xx
x



Op welke tastbare wijze? Geldelijke vergoeding en/of andere?

Beschikt u over cijfermatige gegevens (indicaties of nauwkeuriger) over aantallen kandidaten 
en recent aangeworven medewerkers (na proeftijd) per afzonderlijk wervingskanaal?

Indien u alleen online kanalen gebruikt, is dat dan overeenkomstig uw doelgroep (potentiële 
werfreserve) of riskeert u een (belangrijk) percentage van uw potentiële kandidaten lis te 
lopen?

x

x

Vacature en advertentie uitwerken

Is de vacature correct opgesteld t.o.v. de globale marketing van uw organisatie?
Is uw externe marketing (advertentie) in lijn met de interne marketing?
Worden marketing-medewerkers betrokken bij de voorbereiding?

xxx
xx
x

Is het competentieprofiel onderzocht op de (indicatieve) beschikbaarheid?
Zijn de vereiste competenties voldoende, maar niet overdreven?
Zijn ze vergeleken met die van de jobprofielen van werknemers?
Werden de vereisten onderzocht op (indicatieve) gender impact?
Is het competentieprofiel onderzocht op impact op andere doelgroepen.

Xx
x

x
x

Is onderzocht welke kwaliteiten de kandidaat complementair maakt aan de bestaande ploeg?

Zal u één vacaturetekst uitwerken voor de verschillende gekozen media (gedrukte en 
elektronische) of aparte teksten?
Is er een ‘vaste’ voorstelling van de eigen organisatie beschikbaar?
Wordt er info gegeven over procedure, contactpersonen, …?

xx

x

x
x

Is de vacaturetekst professioneel uitgewerkt? 
Zijn alle te publiceren teksten nagekeken op cruciale kwaliteiten?
  … op wettelijke vereisten31?

Zijn expliciete vermeldingen van leeftijd vermeden32?
Aantrekkelijkheid opgesteld en aangepast aan de doelgroep?
Zijn functietitel en bijhorende teksten genderneutraal in terminologie?
Indien uw vacature foto’s van ‘medewerkers omvat, zijn deze dan ‘rolbevestigend’ of 
doorbreken ze juist de stereotype rollen?
Zullen de gebruikte beelden alle doelgroepen in gelijkwaardige mate aanspreken?
Worden er veel nieuwe (Engelstalige) woorden gebruikt? 
(wat oudere en iets lager geschoolde werknemers nodeloos kan afschrikken)
Worden er niet te veel moeilijke woorden gebruikt waar het niet nodig is?
Vermeld u al eens een succesvolle vrouw in een typische mannenfunctie?

xx

xx
xx

xx
x

x

31  De wettelijke vereisten zijn vrij omvangrijk. Ze komen erop neer dat een vereiste die bepaalde groepen uitsluit 
en die niet omschreven kan worden als een “wezenlijke en bepalende beroepsvereiste” als discriminerend 
beschouwd wordt. Ze mag daarom niet opgenomen worden in een vacature. Zie ook :
- Artikel 2 bis van de Antiracismewet van 30 juli 1981 : die stelt dat wie bij arbeidsbemiddeling of het aanbieden 
van banen een persoon discrimineert omwille van ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, gestraft 
wordt. 
- De Antidiscriminatiewet van 25 febr.2003: artikel 2§4 daarvan bepaalt dat elke vorm van directe of indirecte 
discriminatie verboden is.

32 Het gebruik van maximumleeftijden in een advertentie is sinds kort illegaal. Ten gronde geldt dat ook voor alle 
andere onderdelen van een rekruteringsproject.



Is er iemand (op HR of marketing, of in een werkgroep diversiteit of zo) belast met 
het centraliseren van gegevens over geslaagde rolmodellen?
Zijn de gekende dooddoeners en banaliteiten33 vermeden?

Vraagt men relevante criteria, of vraagt men dingen die niet van toepassing zijn?

Xx

xxx

Wordt de timing v/d procedure systematisch uitgewerkt en gecommuniceerd? 

Worden de preselectiecriteria met een gekende procedure bepaald?
Worden criteria door een evenwichtige groep (V/M, …) beoordeeld?
Worden criteria correct gecommuniceerd?

x

x
x
x

Onderzoekt u op methodische wijze de impact van uw vacatures?
Worden hier al eens externe betrokken (reclame-specialisten, studenten, …)?
Worden kandidaten bevraagd op de perceptie van uw organisatie?
Worden pas aangeworvenen bevraagd op eventuele verschillen tussen hun initiële 
perceptie  en hun indrukken na de eerste maanden?
Wordt bij deze onderzoeken gekeken naar eventuele genderverschillen e.d..?
Werd al onderzocht hoe uw imago is bij externen (buurt, klanten, …)?

xx

Ter info: een goede, algemene checklist voor vacatures is ook te vinden op de webstek van de VDBA (klik 
hier). Deze concentreert zich echter sterk op de rechten en plicht van werkgever en sollicitant, en 
op de wijze waarop men de VDAB webstek best kan benutten voor vacatures. 

Werving

Hebt u een vaste contactpersoon voor de externe partners (media, wervings- en 
selectiespecialisten, interimbedrijven, VDAB, …)?

Welke van de gekende (en/of nieuwe) wervingskanalen zijn het best geschikt om de doelgroep 
te kunnen bereiken in functie van het beschikbare budget?

Wordt nagegaan of er (minstens voor knelpuntfuncties)  gespecialiseerde kanalen gebruikt 
worden? Zoja, wordt hiertoe gewerkt via :

Relevante professionele organisaties?
Gespecialiseerde media (vaktijdschriften, webfora, nieuwsbrieven, ....)?
Relevante alumni-verenigingen
Alumniwerking van relevante opleidingsinstellingen?
Andere?

Wordt steeds meegedeeld in welke periode kandidaten mogen solliciteren?

x

xx

x

Preselecties / Globale proces

33 Onder de ‘killers’ die veel goede kandidaten ‘wegjagen’ of de ‘verkeerde’ aantrekken, horen onder meer:
- teveel vage termen, (teveel) superlatieven, …
- beloven, van een ‘competitief loon’ zonder dat toe te lichten
- globale vereisten (inzake gewenste competenties e.a.) die buiten proportie staan tot het loon dat u voorziet;
- ontbrekende of algemene contactgegevens (waardoor de kandidaat tijd verliest, zonder enige noodzaak)

http://vdab.be:80/werkaanbieden/rechten.shtml


Kan u opvolgen welke bijdrage (scores, Ja/Nee, …) alle evaluatoren leverden?
Worden instructies gegeven op gewenste gender/doelgroepneutraliteit?
Worden de preselecties beoordeeld op kwalitatieve en/of andere criteria?
Worden de preselecties beoordeeld op genderbalans?

Hebt u al onderzocht welke preselecties goede aanwervingen opleveren en welke niet?
Per medewerker betrokken bij de preselecties?
Bleken preselecties even predictief voor V & M kandidaten? 
Scoren mannelijke en vrouwelijke evaluatoren genderneutraal?

Wordt ervoor gezorgd dat kandidaten snel feedback krijgen op een kandidatuur of een selectie-
activiteit?

xx
x
x
x

x
x

x

Preselecties / DB search

Laat uw toepassing (DB of andere) toe om snel na te gaan of u een gevraagd profiel ook (met 
een redelijke trefzekerheid) kan vinden in de beschikbare profielen?

Preselecties / CV screening

Beschikt u over een gekende procedure voor de beoordeling van CV’s?
Vaste wijze van rapportering?
Evenwicht ts. technische competenties en alg. vaardigheden en attitudes?
Zijn de vereisten competenties correct weerspiegeld in het beoordelingsprocedure 
(beoordelingsformulier if scherm van de toepassingssoftware)?
Zijn de vereisten van deze vacature in harmonie met de algemene objectieven?  Zie 
hiervoor eerder bij de strategische en de tactische objectieven.

Zijn deze medewerkers vertrouwd met vaste evaluatie-rapporten en scoring (en andere 
technieken voor meer objectieve beoordelingen)?

xxx
x
xx
x

x

xx

Beschikt u over een vast formulier (online of papier) voor broordeling van CV's?
Zoja, bevat dat volgende elementen

Over de vorm van het CV:
Voldoende bondig?  Bijv. Max. 2 DIN A4's (tenzij details gevraagd)
Goede en evenwichtige bladspiegel?
   Zijn de marges links en rechts ruim genoeg? 
   Zijn de witruimtes gelijk verdeeld? 
   Zijn  hoofdzaken goed aangegeven? (Vet en/of onderstreept) 

Over de structuur van het CV:
Staan de  hoofdzaken in een logische volgorde?
Staan de belangrijkste verkooppunten bovenaan?

Over de inhoud:
Worden alle essentiële persoonlijke gegevens vermeld: naam, voleldig adres, e-mail 

adres, telefoonnummer en geboortedatum ? 

Staat voor alle vermelde opleidingen vermeld of ze afgerond werden?
Zijn de vermelde opleidingen relevant voor de functie? 

Over de werkerveraing:
Worden data, functienaam, werkgever, vestigingsplaats en taken vermeld? 
Komt de functienaam (titel) overeen met de werkzaamheden? 
Zijn alle werkperiodes aansluitend? Of vertonen ze langdurige zwarte gaten?

xxx
x

xx
x



Worden voor alle (of alle ercente) functies ook de belangrijkste taken vermeld?
Worden voor alle (of alle ercente) functies ook revante resultaten vermeld?

Stijl:
Is het CV bondig (in telegramstijl) geschreven? 
Zijn er geen schrijf- of spellingsfouten gemaakt? 
Werden er geen onbekende afkortingen gebruikt? 
Werd storend vakjargon of technische vaktaal vermeden? 

Tenslotte: is het CV zo opgesteld dat u in een oogopslag kan zien wie de sollicitant is en 
wat hij is? Kortom, kan u snel uitmaken of hij met deze kandida(a)t(e) verder wil?

Selecties
(a.h.v. testen, assessment centers, interviews, …)

Zijn verantwoordelijke & deelnemers aan deze selecties daarin getraind?
Gestructureerde interviews
Assessment centers
Intelligentietesten
Persoonlijkheidstesten
Gesprekstechnieken34

Training in factoren die eerste indrukken en imago beïnvloeden35.
Vermijden alle interviewers vragen over zaken die tot privacy behoren?

xxx
xx
x
xx
xx
xx
xx
x

Weet u welke selectieactiviteiten de hoogste voorspellende waarde hebben?
Welke van de beste technieken gebruikt u?

xx
x

34 Bvb. het handhaven van evenwicht tussen evalueren v/d geschiktheid v/d kandidaat en aanprijzen van de job en de 
organisatie.
35 Bij de veel vermelde factoren die het imago van de werkgever aantasten horen onder meer: kandidaten lang laten 
wachten; slechte voorbereiding van selectiegesprekken of andere activiteiten; ongelezen CV's; ongeschikte of niet 
beschikbare ruimte; niet of slecht geïnformeerde betrokkenen (interviewer, receptioniste, …); onderbrekingen van het 
gesprek door telefoon of collega’s; seksueel of raciaal getinte opmerkingen; onprofessionele interviewers (lage 
interesse, onverzorgd uiterlijk, geen of lage interesse in motivatie van de kandidaat, teveel over eigen werk vertellen 
en te weinig over de open job, …).



Beschikt u over een vaste, gekende procedure voor de beoordeling van kandidaten bij 
selectie?
Vaste rapportering?
Evenwicht ts. ‘technische’ en algemene vaardigheden en attitudes?
Evenwicht ts. de subjectieve beoordeling en objectieve criteria?
Aftoetsen van de match in de wederzijdse verwachtingen36?

xxx

x
x
x
x

Over de invulling van gestructureerde interviews:
Welke van volgende sleutelgegevens worden systematisch bevraagd?

Wat zijn de meest cruciale redenen waarom een kandidaat wil veranderen v. werk?
Wat zijn de sterkten en zwakten van de kandidaat?
Wat verwacht de kandidaat van de beoogde functie?
Hoe functioneert de kandidaat best? 
Wat is het volledige huidige compensatiepakket van de kandidaat?
Uit wat bestaat het huidige woon-werkverkeer in tijd, moeite en kosten?
Is de kandidaat elders ook zoekende, of al in contact voor een betere job?
Is de kandidaat bekwaam voor de beoogde job?
Wat is er nodig om tot een akkoord te komen?
Zal de kandidaat passen in de bedrijfscultuur?
Heeft de kandidaat voldoende ervaring met ‘significant andere’ collega’s, chefs, 
ondergeschikten en klanten?

xxx

Is er een evenwichtige samengestelde groep evaluatoren37?
Wordt de toekomstige directe superieur betrokken bij preselecties?
Worden de toekomstige ervaren collega’s betrokken bij preselecties?

xx

Bij meerdere interviews of andere activiteiten, wordt er dan een taakverdeling afgesproken 
tussen de verschillende betrokkenen (wie kijkt wat na)?

Is al onderzocht welke van deze activiteiten goede aanwervingen opleveren …?
Per medewerker betrokken bij de preselecties?
Per soort activiteit in deze selectieronde?
Bleken preselecties even predictief voor V & M kandidaten? 

x
x

36 Hiermee wordt bedoeld of dit aspect expliciet voorzien is in de (finale) beoordeling van de geschiktheid van elke 
kandidaat in deze selectiefase.
37 Wat exact een ‘evenwichtige groep’ is, dat kan niet precies gedefinieerd worden. Dat hangt sterk af van de 
omstandigheden. Het is eigenlijk ook niet cruciaal. Wat telt is om, binnen de praktische mogelijkheden, een zeker 
evenwicht na te streven in de samenstelling van de groep die kandidaten evalueert tussen m & v, HR specialisten en 
verantwoordelijken of ervaren collega’s uit dienst met vacature, jongere en oudere leden, …). 



Scoorden alle evaluatoren ‘even’ streng?
Scoorden mannelijke en vrouwelijke evaluatoren genderneutraal?

Zorgt u voor methodische verificaties van referenties en voorgelegde documenten38?
Maakt u de kandidaten duidelijk dat u alle referenties wil kennen?
Maakt u de kandidaten duidelijk dat u deze ernstig neemt / navraagt?

Introductie van nieuwe medewerkers

Is er een vaste procedure voor de introductie van nieuwe medewerkers?
Hebt u vaste medewerker(s) voor opvang van nieuwe werknemers?
Duidelijke regels voor bepaling van uitvoerder en/of verantwoordelijke?
Hebt u een aangepaste introductie voor een ‘eerste’ lid van een doelgroep in een 

afdeling die tot dan ‘homogeen’ was39?
Voorziet u peters en meters40?
 … netwerken en andere begeleiding van kandidaten uit minderheidsgroepen?
Is er een duidelijke onthaalbrochure41?

Is er duidelijke communicatie over de veiligheidsvoorschriften?

xx
xxx
x
xx

x
xx

x

Acid test!

Enkele afrondende en soms provocatieve vragen voor wie echt heel veeleisend is t.a.v. het eigen 
personeelsbeleid.

Goede chefs blijken één van de meest cruciale factoren in het aantrekken én behouden van de 
geschikte medewerkers en in het op peil houden van de kwaliteit en productiviteit van hun 
werk. Goede chefs weten daarbij ook ‘andere’ karakters aan e trekken, complementaire 
kwaliteiten.  

Kunnen uw managers een complementaire ploeg samenstellen (en behouden)?
Geven ze een aantrekkelijk, wervend en realistisch beeld aan kandidaten?

Hebt u proefondervindelijk nagegaan dat de (weerhouden) kandidaten effectief voldoende 
‘gewogen zijn’ op de drie à vier meest cruciale gezochte kwaliteiten, én dat ze een correct, 
realistisch en aantrekkelijk beeld kregen van de open vacature(s)?

38  Er bestaat discussie over het nut van verificatie van referenties. Indien u het overweegt, dan vereist het 
nadrukkelijk een methodische aanpak. Een gekende strategie om een ‘volledig’ beeld te krijgen, en niet enkel diegene 
referenties die uitsluitend positief zijn voor de kandidaat te bekomen, is om in 2 stappen te werken: bij een 
bespreking van het CV uitgebreid de namen op te vragen van de personen aan wie de kandida(a)t(e) rapporteerde, en 
daarna dan te vragen of u al deze personen mag contacteren.
39 Zo vereist het starten van een eerste vrouwelijke medewerker in een afdeling die tot dan toe uitsluitend uit mannen 
bestond, een aangepaste introductie, én enige extra opvolging. De risico’s zijn hier immers merkelijk groter, maar 
perfect opvangbaar met gepaste aandacht. Hoedt u ook voor de wet van de grote getallen: er zullen er altijd zijn die 
zich goed uit de slag trekken, maar de ‘middenmoters’ van die ‘nieuwe groep’ kunnen zonder dat stukje extra 
aandacht disproportioneel sneller struikelen, en afhaken. 
40 Een professionele organisatie hiervan, met oog voor de cultuur van ‘andere’ nieuwkomers, kan een bijzonder grote 
en noodzakelijke rol spelen in de succesvolle integratie van dezen.
41 Een goede onthaalbrochure heeft een duidelijk taalgebruik, een aantrekkelijke lay-out, is op maat geschreven van 
de werknemer, met namen, contactgegevens, foto’s van de werknemers binnen de personeelsdienst. Ze omvat ook de 
regels en gewoontes binnen het bedrijf beschreven worden evenals de veiligheidsvoorschriften, en dat eventueel 
verduidelijkt is met pictogrammen voor wie de taal minder machtig is.



Zijn alle courante betrokkenen bij selecties stuk voor stuk gefocusseerd op hun opdracht? Laat 
geen enkele zich afleiden door trivia, ijdelheid, of irrelevante criteria?

Voor u deze vragenlijst afrond:

Als u deze vragen voorlegt aan directe betrokken die in zekere (of ruime) mate 
medeverantwoordelijkheid dragen, HR staf én het middenkader, of aan de topdirectie, 
verwacht u dan redelijk eensluidende antwoorden, dan wel sterke uiteenlopende en soms 
tegenstrijdige antwoorden?

Met andere woorden: hoe ‘wervend’ is het beeld dat uw huidige werknemers geven van uw 
organizatie?  

Wanneer slaagde de laatste door u besliste bijsturing of koerswijziging in HRM? 

Wat leert het typische verzet tegen verandering over diversiteitsbeleid, en over de nodige 
motivatie, communicatie en andere voorbereiding voor een geslaagd beleid?

Suggesties?

Deze checklist is geen eindpunt. We voorzien nog voortdurend updates en aanvullingen. Voor alle 
opmerkingen, vragen en suggesties kan u zich steeds tot ons wenden:

Rudi Dierick
Gsm : +32 (0)494 / 58 78 65
Tel.: +32 (0)16 / 22 46 20 
rudi.dierick@skynet.be

Leuven, april 2009
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