
Korte Checklist Rekrutering
Versie voor organisaties met een eerder sterk ontwikkeld HR- en diversiteitsbeleid

1. Beschikt u over een heldere bedrijfsmissie, -visie en strategie met bijval onder de 
leidinggevenden en gewone medewerkers?

2. Zijn de strategische objectieven van de rekrutering gekend? 
3. Bevat uw strategie ook specifieke objectieven voor diversiteit en knelpunten en een 

langetermijnplan met aandacht voor vele, kleine stappen?
4. Wordt die visie consistent toegepast en uitgedragen door leidinggevenden?
5. Beschikt u over een overtuigende business case voor diversiteitsbeleid?
6. Hebt u een gedetailleerd beeld van alle kritische competenties en knelpuntfuncties?

7. Kunnen alle leidinggevenden en HR-specialisten hun rol spelen in de uitvoering van die 
missie, visie en bijhorende strategie?

8. Worden zij expliciet beoordeeld op SMART-objectieven in het aantrekken van goede 
medewerkers en op daarbij aantoonbaar gelijke behandeling van allen?

9. Kan u waarborgen dat alle leidinggevenden, HR- en rekruteringsspecialisten daartoe 
bekwaam zijn, d.w.z. voldoende geschoold, gensensibiliseerd en gemotiveerd? 

10. Beseft uw directie dat optimale werving eist dat zij vlot kan omgaan met de grote 
diversiteit aan invalshoeken, waarden, achtergronden en voorkeuren in aanpak en 
werkorganisatie die een diverse groep kandidaten met zich mee brengt?  

11. Stelt u dezelfde hoge eisen aan alle nieuwe medewerkers, ongeacht  sekse, ras, ...?
12. Is de sfeer in uw organisatie open en op individuele ontplooiïng gericht?
13. Worden alle verdienstelijke collega's gewaardeerd, zowel die in kritische functies als die 

in bescheiden of zelfs onooglijke functies?

14. Is uw HRM en rekrutering geïntegreerd met ontwikkeling van competenties? 
15. Zijn functiebeschrijvingen opgesteld in overleg en overeenstemming met medewerkers?
16. Is voor elke functie (of minstens voor de meest courante functies) de nodige kennis, 

vaardigheden en attitude beschreven in een competentieprofiel?
17. Bevatten deze competentieprofielen een goed evenwicht tussen soft & hard skills? 
18. Geeft uw competentiebeheer top prioriteit aan de kritische competenties?
19. Gebruikt u zowel competentie- als performantievereisten als evaluatiecriteria?

20. Hebt u een precies  beeld van wat uw bedrijf aantrekkelijk maakt voor goede medewerkers?
21.  Is dat ook expliciet nagekeken voor uw kritische competenties?
22.  Is dat beeld ook expliciet nagekeken bij de relevante deelgroepen?

23. Weten uw interviewers welke motivatie men verwacht van nieuwe collega's?
24. Kunnen zij de nuances en eventuele manipulatues in vermeende in motivatie goed 

inschatten voor kandidaten uit alle relevante deelgroepen?

25. Beschikt u over gekende procedure voor (de veschillende fasen van) uw rekruteringsproces?
26. Beschikt u hiervoor over de nodige documentatie en ondersteunende instrumenten?
27. Vraagt men in elke vacature relevante criteria, of soms ook zaken die irrelevant zijn?

28. Wordt in elke selectie een vaste set criteria bevraagd?
29. Wordt elke kandidaat daarbij o.m. gevraagd in hoeverre hij of zijn ook onder aanhoudende 

stress goed kan samenwerken met collega's uit andere deelgroepen?
30. Beschikt u over een aangepaste onthaal waarin nieuwe collega's -ook wanneer ze relatief 

tot de dienst waarin ze terecht komen tot een uitgesproken atypische groep behoren – zich 
snel en goed thuisvoelen in hun nieuwe functie?

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het werd 
deels ontwikkeld op basis van know how  van het GeHRMs project, uitgevoerd met 

steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet gekopieerd 
worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.
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