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80 % VAN DE PRO-
BLEMEN WORDT 
GECREËERD DOOR 
SLECHTS 20% VAN 
DE MEDEWERKERS.

In feite is de selectie van medewerkers de 
belangrijkste kwaliteitscontrole die een be-
drijf zou moeten uitvoeren. Wij durven zelfs 
beweren dat de kwaliteit van het selectie-
proces 95% van het succes van een bedrijf 
bepaalt. Of anders gezegd, wat werf je het 
liefst aan: ‘problemen’ of ‘oplossingen’? 

Een gebrek aan kennis wat deze sleutelfunc-
tie betreft heeft gevolgen die niet altijd ge-
makkelijk te meten zijn. Desondanks kan een 
lage kwaliteit van het rekruteringsproces be-
langrijke kosten met zich meebrengen.

10 FATALE FOUTEN

# 1. Slecht omschreven bedrijfsstrategie

# 2. Slechte marketingbenadering

# 3. De jobaanbieding te mooi voorstellen

# 4. Bij de preselectie te veel op je 
buikgevoel afgaan

# 5. In de val van de persoonlijkheid 
lopen 

# 6. De kandidaat overheerst het interview 
te zeer 

# 7. Onvoldoende beheersing van 
‘onzichtbare’ factoren

# 8. Eindbeslissing: subjectiviteit troef

# 9. De inspanningen stoppen bij de 
aanwerving

# 10. De rekrutering delegeren zonder ze te 
beheersen

door U-Man Belgium nv

Speciaal dossier voor 
leidinggevenden

FOUTEN
HOE ZE VERMIJDEN 

D
E10

FATALE
BIJ HET REKRUTEREN



2

MAAK VAN JE VOLGENDE AANWERVING EEN SUCCES!

onder welke vorm dan ook, zijn strikt voorbehouden.© 2016, U-Man Belgium nv, Alle rechten van reproductie, 

Korte Inhoud
COPYRIGHT © U-Man 2016. RECRU-TEC™ is een gedeponeerd handels-
merk dat toebehoort aan U-Man Belgium n.v.

Alle rechten van reproductie, onder welke vorm dan ook, zijn strikt 
voorbehouden. Uitgegeven in eigen beheer door: U-Man Belgium nv 
- Werfheide 3 - 2812 Muizen - België - info@uman.be

De principes voorgesteld in dit dossier maken deel uit van het 
opleidingsprogramma verbonden met de RECRU-TEC™ methode. Ze 
zijn gebaseerd op de ervaring van de auteur in het domein van de 
ondersteuning van de rekrutering en van evaluaties. Deze principes 
en de bijhorende materialen worden beschermd door de in voege 
zijnde wetten over de auteursrechten. Elke gedeeltelijke of gehele 
reproductie of overname zonder de toestemming van de auteur 
of van zijn rechthebbende is verboden, volgens de code van de 
bescherming van intellectuele eigendommen en is een strafbare 
overtreding. Iedereen die toegang heeft tot de gegevens uit dit 
dossier verplicht er zich dus toe de vooropgestelde principes en 
materialen niet te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van 
de auteur of zijn rechthebbende.  De gebruiker mag de informatie op 
het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel 
de inhoud met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn de 
auteur en de uitgever niet aansprakelijk voor de schade en de fouten 
die direct of indirect het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik 
of de (gedeeltelijke) toepassing van de informatie.  Het e-boek is niet 
bedoeld als een advies. U-Man Belgium nv kan immers niet beoordelen 
of toepassing van de informatie in uw organisatie en in uw specifieke 
situatie, verstandig is.  De informatie kan op elk moment zonder 
voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.  

U-MAN BELGIUM NV
Werfheide 3 – 2812 Mechelen
Telefoon: 015/43.66.20 - Fax: 015/43.31.13
E-mail: info@uman.be
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Doelstelling
Praktische tips
Het is ons doel je te helpen een betere beheersing te verkrijgen 
over je aanwervingen. Goed rekruteren is immers cruciaal voor het 
succes van een KMO. Dit e-boek, gebaseerd op 24 jaar ervaring en de 
evaluatie van 30.000 kandidaten, zal je waardevolle tips geven over:

• het tot een minimum beperken van subjectiviteit bij het 
beoordelen van kandidaten;

• het aantrekken van goede kandidaten en hen goesting te 
geven;

• het versnellen, vereenvoudigen en formaliseren van de 
selectieprocedure;

• het opbouwen van een gemotiveerd, productief en toegewijd 
team.

Dit dossier maakt het mogelijk om nieuwe gegevens te ontdekken 
op gebied van rekruteren, ook al denk je dat je alles al uitgeprobeerd 

hebt.

Voorstelling van RECRU-TEC™ 
(Recruitment Technologie)
RECRU-TEC™ is een unieke methode die erin bestaat de KMO volledig 
autonoom en doeltreffend te maken op het vlak van rekruteren.

Over de laatste 24 jaren hebben we meer dan 30.000 kandidaten 
geëvalueerd en samengewerkt met duizenden bedrijven in 25 
landen. 

De know-how die we gedurende die jaren hebben opgebouwd, 
heeft het mogelijk gemaakt een praktisch, eenvoudig en effectief 
systeem te ontwikkelen voor het selecteren en aanwerven van 
mensen – van verkoop tot technische en leidinggevende functies.
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De RECRU-TEC™ methode werd 

speciaal ontwikkeld voor KMO’s 

die niet over een volledig 

uitgebouwde personeelsdienst  

beschikken. Het is een methode 

die zich steunt op gezond 

verstand, observatie  en 

ervaring.

Doelstelling
De fatale fout
Op basis van onze ervaringen in het domein van aanwervingen heb-
ben we tien fouten kunnen detecteren die door meer dan 80% van 
de KMO’s begaan worden bij rekruteringen.

Elk van deze fouten kan zeer veel kosten. Je hoeft ze niet allemaal te 
maken om problemen te hebben. Eén is al genoeg om je het leven 
moeilijk te maken.

Bekijk dus de enkele fouten die, volgens jou, het meest flagrant zijn 
in jouw bedrijf.

De onveranderlijke wet
Voor elk van deze fatale fouten stellen we je een regel voor die nooit 
mag overtreden worden. We geven je praktische raadgevingen die 
te maken hebben met elk van deze fouten. Elke regel kan je helpen 
om je beheersing over het rekruteringsproces te verbeteren.

RECRU-TEC™ methode
Elke onveranderlijke wet werd opgenomen in de RECRU-TEC™ oplei-
ding. Deze opleiding behandelt onder andere de volgende onder-
werpen :

• Hoe je strategisch voor te bereiden op het rekruteringsproces, 
om goede kandidaten aan te trekken ?

• Een unieke interviewtechniek. Hoe zonder tijdverlies het belang-
rijkste selectiecriterium onderzoeken, met een maximum aan 
objectiviteit ?

• Diagnostische ondersteuning. Onze online RECRU-TEC™ -  test is 
de beste kwaliteitscontrole voor je rekruteringsprocedure. Het 
helpt je ontdekken wat je niet gezien hebt tijdens het gesprek, 
met betrekking tot de intenties, eerlijkheid en andere belangrij-
ke persoonlijkheidsgebonden factoren bij de kandidaat.

SYSTEEM
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Slecht omschreven bedrijfsstrategie
In veel KMO’s wordt het belang van een goed omschreven bedrijfsstrategie, als onderdeel van 
de rekruteringsprocedure, vaak verwaarloosd. Het bedrijf werft gewoon aan omdat er een func-
tie ‘ingevuld’ moet worden. De directie is er zich vaak onvoldoende van bewust dat duidelijk-
heid over de toekomst van het bedrijf en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, belangrij-
ke criteria zijn om de juiste kandidaten te selecteren.

Een gebrek aan een 
duidelijke toekomstvisie 
doet goede kandidaten 
twijfelen, zelfs vluchten. 
Daarentegen verjaagt dit niet 
degenen die voor alles op 
zoek zijn naar werkzekerheid 
en die zich niet betrokken 
voelen bij de toekomst van 
het bedrijf.

Gebrek aan 
visie

Onzekerheid over 

de to
ekomst

Onduidelijke 

functiebeschrijving

Geen 

uitd
aging

Het gevoel dat er geen 
uitdaging in de job of in de 
sector zit, kan een desastreuze 
impact hebben op de overtui-
ging van goede kandidaten. Dit 
is te wijten aan een zeer specifie-
ke, natuurlijke houding: produc-
tieve mensen reageren meestal 
goed op een stevige uitdaging. 

Een slecht omschreven be-
drijfsstrategie zorgt vaak 

voor onduidelijke 
functiebeschrijvingen. 

Deze beperken zich tot 
een min of meer gedetail-

leerde opsomming van verant-
woordelijkheden en acties, en 

houden onvoldoende rekening 
met de toegevoegde waarde 

van de functie.

Als je bedrijfsstrategie on-
voldoende duidelijk is, kan 
dit in het hoofd van goede 
kandidaten betekenen dat 

je niet echt weet ‘waar je 
naartoe gaat’. Dit is een fatale 

vergissing bij rekrutering 
want goede kandidaten 

zullen niet nalaten je over dit 
onderwerp vragen te stellen.

Als 
je geen 

duidelijk beeld 
van de toekomst in 

je hoofd hebt, zal de 
kandidaat niet in 

die toekomst 
geloven.

01
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Bereid je voor om een toekomstplan te 
‘verkopen’

# 1. Formaliseer je toekomstvisie.

# 2. Zorg voor uitdagingen in het bedrijf.

# 3. Maak de boodschap aantrekkelijk 
voor de goede kandidaten.

# 4. Definieer duidelijk de criteria voor 
succes/prestaties.

# 5. Definieer de functie in termen van 
doelen en toegevoegde waarde.

De RECRU-TEC™ - methode geeft je de 
fundamentele vragen die goede kandi-
daten zich stellen over een toekomstige 
werkgever. Zo kan je je rekrutering voor-
bereiden, door je bedrijf voor te stellen 
tegen de achtergrond van je toekomstvi-
sie.

Je zal een taal spreken die goede 
kandidaten graag horen!

Goede kandidaten zoeken een toekomstvisie, een kans op een uitdaging waarop ze kunnen 
ingaan.  ‘Weten waar men naartoe gaat’ is dus de eerste voorwaarde om te slagen in het rekrute-
ren. Er moet klaarheid zijn ‘in jouw hoofd’ over de toekomst van je bedrijf. De duidelijkheid van 
je toekomstvisie heeft derhalve een directe invloed op de overtuiging van een goede kandidaat. 

De minste twijfel over de toekomst weerspiegelt zich onverbiddelijk in je houding als rekruteer-
der. Je moet  een toekomstplan kunnen ‘verkopen’ aan je kandidaten, veeleer dan een carrière-
planning.

Het profiel van de goede kandidaat is veranderd. Het komt niet altijd overeen met 
wat het bedrijf aanbiedt. Je bedrijf moet meer te bieden hebben dan alleen maar een 
goede verloning, een flexibele structuur en/of een aangename werkomgeving.

Goede kandidaten worden aangetrokken door de toekomst en 
zoeken een uitdaging waar ze kunnen op ingaan.

ONVERANDERLIJKE WET

01

Aanbevelingen
SYSTEEM
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Een vaak gehoorde opmerking als het over rekruteren gaat is: ‘We vinden niet genoeg goede kan-
didaten’. Deze opmerking wijst vaak op een gebrek aan inzicht in belangrijke wijzigingen die 
sedert een aantal jaren op de arbeidsmarkt plaatsvinden.

Slechte marketingbenadering

Vele KMO’s zijn te conser-
vatief ten opzichte van de 
uitdaging die elke rekrute-
ring betekent. Ze hebben 
niet begrepen dat goede 
kandidaten meer dan ooit 
in een positie zitten waar 
zij een ‘selectie’ kunnen 
doorvoeren. Jij bent slechts 
één van de honderden 
werkgevers die op zoek zijn 
naar de beste…

Te conservatieve 

houding Verkeerde 

posit
ionerin

g

Slecht gerichte 

boodschapDe ro
lle

n zijn
 

omgekeerd

De rollen worden meer 
en meer omgekeerd. De 
goede kandidaat profileert 
zich als ‘iemand die zijn diensten 
aanbiedt’. Een toekomstige 
werkgever die dergelijke waarde 
niet herkent zal het moeilijk 
hebben om de juiste kandidaten 
aan te trekken. En het draait niet 
alleen om geld…

Het bedrijf brengt een te 
conservatieve boodschap, 

die zich eerder richt tot 
diegenen die werkzekerheid 

zoeken. Het bedrijf begrijpt niet dat 
goede kandidaten zich meer profile-

ren als ‘aanbieders’ dan als ‘vragers’.  
De kandidaten beschouwen zichzelf 

als een prospect voor jouw bedrijf. 
Ze weten dat zij kunnen kiezen.

Het bedrijf ‘verkoopt’ zich 
slecht aan goede kandida-

ten. Het begrijpt echter niet 
dat marketing vóór verkopen 

komt: de eerste stap bestaat 
erin om kandidaten aan te 

trekken.  De fout bestaat er 
dus in om werkgelegenheid 
te verkopen, zonder echt te 

weten wat goede kandidaten 
zoeken.

Het is vaak 
een gebrek aan 

marketing dat een 
bedrijf verplicht de 
‘minst slechte’ aan 

te werven.

02
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De RECRU-TEC™ - methode helpt je om de 
juiste marketinghouding aan te nemen, 
vóór de aanwerving.

De RECRU-TEC™ - methode helpt 
je om je zo klaar en duidelijk 
mogelijk te positioneren, 
zodat goede kandidaten snel 
doorhebben dat je anders bent 
dan de ‘concurrentie’.

# 1. Maak een advertentie die goede 
kandidaten echt aanspreekt door een 
unieke boodschap.

# 2. Er wordt toekomstgericht gesproken 
(de toekomst van het bedrijf en de 
toekomst van de kandidaat binnen 
het bedrijf ).

# 3. De verwachte resultaten 
(toegevoegde waarde) van de functie 
worden duidelijk vermeld.

# 4. Maak een ‘natuurlijke’ selectie door 
het belang te onderstrepen van 
prestatiegerichte verloning.

# 5. Daag kandidaten uit met de doelen/
toegevoegde waarde van de functie – 
de goede kandidaten zullen het leuk 
vinden.

De arbeidsmarkt is de jongste jaren sterk geëvolueerd. De goede kandidaten zitten in een 
‘machtspositie’. Ze weten dat ze een keuze hebben. Ze zijn selectiever en veeleisender gewor-
den ten aanzien van het overaanbod aan jobs. Je moet tegenwoordig tijdens het rekruteren 
dezelfde houding hebben als een marketing manager, die geconfronteerd wordt met te veel 
concurrenten die op je potentiële klanten jagen: ‘wat moet ik doen om hen aan te trekken?’, en 
pas dan kan je eraan denken om hen iets aan te bieden.

Pas de regels van marketing toe 
op je rekruteringen

02

Goede kandidaten bestaan – als ze niet naar jou komen dan gaan ze naar een ander 
‘kandidaat-hongerig’ bedrijf. De zoektocht naar goede medewerkers is bezig en er 
zijn veel opportuniteiten. Maar er is een geheim :

Je eerste uitdaging bestaat er niet in goede kandidaten te vin-
den, maar hen aan te trekken !

ONVERANDERLIJKE WET

Aanbevelingen
SYSTEEM
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Net als een enthousiaste verkoper de voordelen van zijn product zou kunnen overdrijven, heeft 
de werkgever de neiging zijn jobaanbieding te mooi voor te stellen. Later kunnen bepaalde 
moeilijkheden, die niet vermeld werden, de kop opsteken en door de kandidaat verworpen 
worden omdat hij er geen weet van had. ‘Ze hebben me niet alles verteld tijdens het eerste 
interview.’

De jobaanbieding te mooi voorstellen

Door onvoldoende 
duidelijk en oprecht 
te zijn over bepaalde 
zwakke punten 
aangaande de functie 
of het bedrijf, hoopt de 
werkgever de enkele 
kandidaten die hij heeft 
niet te ontmoedigen.

Angst om te 

ontmoedigen Onduidelijk
e 

verw
achtin

gen

De job te mooi 

voorstellen
Misl

ukte 

integratie
Naar schatting 50% van de 
mislukte rekruteringen 
heeft te maken met inte-
gratieproblemen. Het bedrijf 
dat, tijdens een selectie-inter-
view, een beeld geeft dat te veel 
afwijkt van de realiteit, riskeert de 
kandidaat later te ontgoochelen.

Met de bedoeling de 
kandidaat te overtuigen, 

gaat de werkgever de job 
te mooi voorstellen. Later 

komt dan de echte situatie naar 
boven en de kandidaat voelt zich 

bedrogen. Zijn houding wordt 
dan: ‘Men heeft dat goed voor mij 

verborgen gehouden’, of ‘Had ik 
dat maar geweten’.

Eenmaal hij aange-
worven is, reageert de 

werknemer negatief op 
de verwachtingen die 

niet duidelijk vernoemd 
werden tijdens de selec-
tie-interviews. Hij bouwt 
wrevel op tegenover zijn 

werkgever.

03

Een verborgen 
waarheid zal 

altijd uitdraaien 
op frustraties of 

ontgoochelingen.
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Vertel de kandidaat klaar en duidelijk wat 
je van hem verwacht in termen van resulta-
ten, van dagelijkse acties en van gedrag. Er 
is minder kans dat hij zal tegenstribbelen in 
de maanden die op zijn aanwerving zullen 
volgen. De slechte kandidaten zullen weglo-
pen, de goede kandidaten zullen zich aange-
trokken voelen door de uitdaging.

De RECRU-TEC™ - methode is een 
perfecte management ondersteuning 
tijdens de integratiefase en voor het 
aansturen van nieuwe medewerkers.

# 1. Deins er niet voor terug om 
kandidaten bang te maken.

# 2. Wees duidelijk in je verwachtingen, 
verberg niets.

# 3. Zorg voor een natuurlijke selectie van 
de goede kandidaten door ze uit te 
dagen.

# 4. Vermijd onaangename verrassingen 
en ontgoochelingen.

# 5. Bescherm jezelf voor de toekomst 
door de ‘wet van de transparantie’ toe 
te passen.

Pas de ‘wet van de transparantie’ toe zowel in je advertentie als in je interviewprocedure. Wees 
precies wat betreft je verwachtingen en deins er niet voor terug de situatie realistisch voor te 
stellen.

Maak de kandidaten bang… De goede 
kandidaten houden ervan !

03

50% van de mislukkingen bij de aanwervingen heeft zijn oorsprong vóór de aanwer-
ving. Zelfs een zeer goede kandidaat kan voor jouw bedrijf slecht worden als hij niet 
krijgt wat hem beloofd is of wat hij verwachtte.

Pas de wet van de transparantie vooraf toe, en je zal nadien 
voor minder verrassingen komen te staan.

ONVERANDERLIJKE WET

Aanbevelingen
SYSTEEM
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De wet van het ‘buikgevoel’ wordt te vaak toegepast bij de preselectie op basis van de cv’s. Deze 
worden geanalyseerd volgens min of meer subjectieve criteria zoals: Wat heeft de persoon in 
zijn/haar leven gedaan ? Zijn er niet te veel ‘gaten’ in de cv ? Algemene presentatie van de cv. 
Hoe is de persoonlijke brief opgesteld ? Is de foto esthetisch ?

Bij de preselectie te veel op je buikgevoel 
afgaan

Het verschil tussen 
bepaalde ‘aantrekkelijke’ 
aspecten van de cv en 
de realiteit komt vaak 
naar boven tijdens het 
interview. De werkgever 
voelt zich dan bedrogen 
door de eerste indruk op 
papier en geraakt gefrus-
treerd door de werkelijke 
kwaliteit van de geïnter-
viewde kandidaten.

Een cv die te mooi is 

om waar te zijn
Gebrek aan 

duidelijk
e crit

eria

Gemiste
kansenVerlo

ren 

tijdDe tijd die verloren gaat 
met ‘beloftevolle’ maar uit-
eindelijk niet-geschikte kandi-
daten is vaak het gevolg van op 
het buikgevoel af te gaan tijdens de 
preselectie. Je kan onder de indruk 
geraken van bepaalde elementen in 
een cv die echter niet relevant zijn 
voor de desbetreffende functie.

Door subjectieve 
preselectiecriteria te 

gebruiken riskeer je goede 
kandidaten te missen. Een 

mooie cv is niet per se de weergave 
van een geschikte kandidaat, en de 

beste kandidaten hebben niet altijd 
de mooiste cv’s.

Preselectiecriteria die 
niet duidelijke genoeg 

zijn, beletten de directie 
deze eerste fase van het 
rekruteren te delegeren. 

De directie wordt daar-
door verplicht om heel 

gedetailleerd alle cv’s zelf 
te analyseren.

Het is bewezen dat 
een ‘aantrekkelijke’ 
cv geen garantie is 

voor een waardevolle  
kandidaat.

04
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De RECRU-TEC™ - methode herleidt het 
‘buikgevoel’ bij de preselectie op basis 
van cv’s tot een minimum. Een standaard 
aanwervingsformulier wordt gebruikt om 
de geschiktheid van de kandidaten snel 
te evalueren volgens 3 niveaus: primaire, 
secundaire en subjectieve criteria.

Zo kan je het preselecteren 
delegeren en enkel de 
werkelijk geschikte kandidaten 
weerhouden !

# 1. Weet je hoe je ‘mooie’ cv’s van 
werkelijke veelbelovende cv’s moet 
onderscheiden.

# 2. Ontdek ongerijmdheden of raadsels.

# 3. Werk per eliminatie op basis van 
de objectieve criteria die je vooraf 
bepaald hebt.

# 4. Zorg ervoor dat je de preselectie kan 
delegeren.

# 5. Vermijd goede kandidaten te laten 
ontglippen door je meer te focussen 
op de objectieve selectiecriteria.

Objectieve, meetbare en zichtbare specificaties voor de preselectie van kandidaten moeten 
binnen je bedrijf geformaliseerd worden. Vervolgens moet elke persoon die in het bedrijf bij 
de selecties betrokken wordt over deze specificaties geïnformeerd worden, om de werkelijke 
geschiktheid van een kandidaat te kunnen meten.

Het formaliseren van de geschiktheidcriteria moet gebeuren op basis van ervaring en van wat 
succesrijk is geweest in het verleden. De beste manier om een ideaal profiel voor een kandidaat 
te schetsen is vaak te kijken naar de bestaande profielen in het bedrijf.

Formaliseer je preselectiecriteria

04

Als je een functie, waarvoor nooit het ideaal profiel werd ontwikkeld, probeert in 
te vullen, loop je de kans om beïnvloed te worden door subjectieve elementen uit 
de cv.

Subjectieve criteria kunnen indrukwekkend lijken maar die 
zijn het niet die je moet gebruiken om een cv te evalueren.
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Is de persoonlijkheid de basis van de doeltreffendheid? Deze vraag brengt verwarring bij een 
groot aantal werkgevers, die geneigd zijn om ‘persoonlijkheid’ en ‘doeltreffendheid’ door elkaar 
te halen. De werkgever kan te zeer beïnvloed zijn door het feit dat het bijzonder goed klikt tus-
sen hem en de kandidaat.

De persoonlijkheid als valstrik

Men kan gemakkelijk 
misleid worden door een 
‘aangename’ persoon die 
getuigt goede relationele 
vaardigheden tijdens het 
interview. Maar heeft hij 
daarom zijn echt potenti-
eel getoond?

Aangename 

persoonlijkheid
'Tijd

elijk
e' 

perso
onlijk

heid

‘Moeilijke’ 

persoonlijkheid
Perso

onlijk
heid 

versu
s p

otentie
el

Bepaalde 
persoonlijkheidscriteria 
of relationele 
kenmerken zijn belangrijk 
maar weerspiegelen niet 
noodzakelijk de bekwaamheid 
van de kandidaat om resultaten te 
bereiken. Het interview beperkt 
zich te vaak tot het peilen naar de 
persoonlijkheid en niet naar het 
potentieel.

Een 'sterke' persoonlijk-
heid kan angst of wan-

trouwen opwekken. 
Het kan echter ook een 

indicatie zijn van de wil van 
de kandidaat om resultaten te 
bereiken. 'Vriendelijke' perso-

nen zijn niet altijd de meest 
doeltreffende.

De persoonlijkheid, zicht-
baar bij het interview, 

weerspiegelt niet nood-
zakelijk de toekomstige 

houding van de kandidaat. 
De werkgever probeert 

derhalve, soms wanhopig, 
om bepaalde zwaktes te 

ontdekken zonder dat hij 
zelfs weet hoe hij dergelijke 

zwaktes moet meten.

Te vaak 
kijkt men tijdens 

het selectie-interview 
naar de competenties 

van de kandidaat en bij 
het beslissen om te 

ontslaan, naar de 
persoonlijkheid.
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De RECRU-TEC™- methode geeft je een 
gestructureerde interviewprocedure die 
gegarandeerd het echte potentieel van 
een kandidaat onthult .

En dit met een precisie die 
nooit geëvenaard werd door de 
‘klassieke’ methodes.

# 1. Stel vragen die onmiddellijk iets zeggen 
over reeds bereikte resultaten.

# 2. Doorzie de ‘blijvende’ persoonlijkheid, 
niet enkel de ‘tijdelijke’ persoonlijkheid.

# 3. Ontdek welke concrete resultaten de 
kandidaat in eerdere functies bereikt 
heeft.

# 4. Meet de oplossingsgerichtheid van de 
kandidaat.

# 5. Vermijd in de val te trappen van ‘Het 
klinkt goed’: het is niet omdat je het 
goed kan vinden met de kandidaat 
tijdens het interview dat dit ook 
betekent dat hij resultaten zal bereiken 
in de job !

Je eerste prioriteit tijdens het interview is de volgende vraag beantwoord te krijgen: ‘Zal de 
kandidaat in staat zijn om de gewenste resultaten voor deze functie te bereiken?’ Met andere 
woorden : wat is het potentieel van de kandidaat om concrete resultaten te behalen in de job, in 
deze specifieke werkomgeving ?

De criteria voor het beoordelen van de persoonlijkheid zijn niet altijd objectief en zijn niet al-
tijd relevant voor de toekomstige houding van de kandidaat. Wat je vandaag ziet, kan morgen 
helemaal anders zijn. Bepaalde zwakheden in het gedrag moeten niet systematisch beschouwd 
worden als zijnde een rem op de productiviteit.

Meet het belangrijkste eerst

05

De persoonlijkheid is ondergeschikt aan het potentieel. Het enige voordeel van de 
persoonlijkheid van een kandidaat te kennen, is te kunnen bepalen of deze zijn pro-
ductiviteit remt, dan wel bevordert.

Het eerste wat er moet gemeten worden is het potentieel, niet 
de persoonlijkheid. En die twee komen niet altijd overeen !
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De werkgever wil absoluut de openstaande vacature snel invullen, hij wil te graag deze vacature 
'verkopen' aan de kandidaat en begaat daarbij twee fouten tijdens het sollicitatiegesprek: hij 
praat te veel; hijkomt te weinig te weten over het potentieel van de kandidaat (een gevolg van 
de eerste fout).

De kandidaat overheerst te veel het inter-
view

Ongeacht de geschikt-
heid van de kandidaat, 
voelt de werkgever zich 
vaak ‘verplicht’ om een 
professionele bedrijfspre-
sentatie te geven. Hij 
verliest op deze manier 
ontzettend veel tijd met 
het herhalen van dezelf-
de boodschap bij elk 
interview.

Tijdverlies door 

te veel te praten Moe van je
zelf 

te herhalen ?

Gebrek aan 

controleOnvoldoende  

te weten komen  

over d
e kandidaat

In een 'klassiek' 
interview stelt de 
werkgever vaak 
de verkeerde vragen. 
Met als resultaat dat hij 
er niet in geslaagd is om 
de belangrijke informatie te 
krijgen die hij nodig heeft om 
het ware potentieel van de 
kandidaat te achterhalen.

Als een kandidaat veel vra-
gen stelt, wil dat niet altijd 

zeggen dat hij geïnteresseerd 
is. Veel kandidaten weten welke 

houding ze moeten aannemen 
tijdens een interview. Als je een 
kandidaat te veel laat praten of 
te veel laat vragen, verlies je de 

controle over het interview.

Nadat hij dezelfde pre-
sentatie een aantal keren 

herhaald heeft, verliest 
de werkgever geleidelijk 

aan zijn enthousiasme en 
zijn overtuiging. Hij wordt 

minder effectief en minder 
geïnteresseerd. Zijn aan-
pak heeft minder impact 
op de kandidaat en geeft 
hem zo de opportuniteit 
om het gesprek te gaan 

leiden.

In 
een niet-

gestructureerd 
interview komt 

een kandidaat die 
‘vlot praat’ er als 

overwinnaar 
uit.
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De RECRU-TEC™- methode bevat een lijst 
van sleutelvragen die in een welbepaalde 
volgorde moeten gesteld worden. Door 
dit precies toe te passen, zal je gegaran-
deerd de belangrijkste informatie over de 
kandidaat ontdekken.

Je hebt het interview volledig 
onder controle en je verliest 
minder tijd !

# 1. Vermijd de val van de ‘mooiprater’

# 2. Stel resultaat- en actiegerichte 
vragen.

# 3. Stuur het selectie-interview; laat de 
kandidaat niet te veel praten.

# 4. Vermijd in de val te trappen van ‘Ik 
vind deze persoon leuk’.

# 5. Maak het duidelijk aan de kandidaat 
dat resultaten het belangrijkst zijn, 
niet de persoonlijkheid.

Verlies geen tijd met het herhalen van dezelfde boodschap. Concentreer je op het 
‘ontdekken’ van de kandidaat door het stellen van de juiste vragen. Laat je niet over-
weldigen door de kandidaat zijn vragen.

Jij bent het die ‘het spel moet leiden’ tijdens het interview !

Een selectie-interview moet gestuurd worden door de werkgever – niet door de kandidaat. Het 
is aan jou om de kandidaat aan de praat te krijgen en zijn echte, duurzame persoonlijkheid 
te ontdekken. Maar laat hem niet eender wat zeggen. Je moet in feite die cruciale informatie 
krijgen die je zal toelaten om zijn echt potentieel te achterhalen. Je vragen moeten zodanig 
gestructureerd zijn dat je zichtbare en concrete elementen krijgt betreffende :

1) De bekwaamheid van de kandidaat om resultaten te bereiken.

2) Zijn ‘duurzame’ persoonlijkheid, eerder dan zijn tijdelijke persoonlijkheid (op het moment 
van het interview).

Stel de juiste vragen

06
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Men werft vaak aan op basis van wat men tijdens het interview gezien heeft. En een eventuele 
ontgoocheling, in de maanden die volgen, kan te maken hebben met de criteria die op de dag 
van het interview niet zichtbaar waren. 

Onvoldoende beheersing van ‘onzichtbare’ 
factoren

De werkgever vindt niet 
altijd een antwoord 
op zijn vragen. Hij kan 
geen beslissing nemen 
of neemt een beslissing 
zonder volledig over-
tuigd te zijn, wat de deur 
opent voor ontgooche-
lingen. De zwakheden 
die niet aan het licht 
gekomen zijn bij het 
selectie-interview zijn 
vaak deze die leiden tot 
mislukking.

Gebrek aan 

zekerheid Gebrek aan 

objectiv
ite

it

Kwaliteitscontrole

Betw
ist

e 

betro
uwbaarheid

De werkgever gebruikt 
soms diagnostische 
hulpmiddelen zoals 
psychometrische 
testen om zijn indrukken 
te bevestigen. De betrouw-
baarheid van sommige daarvan 
kan vaak in vraag gesteld worden. 
Ze helpen niet om de ‘duurzame’ 
persoonlijkheid van de kandidaat 
bloot te leggen.

Eén van de belangrijkste 
onopgeloste problemen 

in verband met de 
bestaande diagnosti-

sche hulpmiddelen is de 
verwarring tussen de tijdelij-

ke persoonlijkheid en de ‘duurzame’ 
persoonlijkheid. Het gebruik van deze 

hulpmiddelen als kwaliteitscontrole 
maakt het niet altijd mogelijk om te 

voorspellen of de kandidaat werkelijk 
productief zal zijn.

De werkgever heeft 
soms de neiging om te 

veel te luisteren naar de 
argumenten en de be-

loftes van de kandidaat. 
Hij bemerkt niet altijd 

bepaalde ‘alarmerende’ 
indicatoren, verborgen 

achter een aanlokkelijke 
maar misschien ‘tijdelijke’ 

persoonlijkheid.

Enkele 
maanden 

wachten om het 
echte potentieel 

en persoonlijkheid 
van een kandidaat 

te ontdekken is 
heel duur.
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De RECRU-TEC™- methode biedt je een 
online diagnostisch hulpmiddel  : de 
RECRU-TEC™-test. Het is een test die heel 
nauwgezet meet hoe de kandidaat zal 
reageren in bepaalde omstandigheden 
binnen de job.

De RECRU-TEC™- test is de enige 
die je de mogelijkheid geeft om 
een onderscheid te maken tussen 
de duurzame persoonlijkheid en 
de tijdelijke persoonlijkheid van 
de kandidaat.

# 1. Minimaliseer de subjectiviteit in je 
evaluatie door gebruik te maken 
van de correcte diagnostische 
hulpmiddelen.

# 2. Heb voldoende technisch inzicht in je 
diagnostische hulpmiddelen.

# 3. Wees er zeker van dat je 
diagnostische hulpmiddelen de 
‘duurzame’ persoonlijkheid van de 
kandidaat ontdekken.

# 4. Gebruik de juiste diagnostische 
hulpmiddelen als kwaliteitscontrole 
om te ontdekken wat je niet gezien 
hebt tijdens het interview.

# 5. Verhoog je zekerheid.

De belangrijkste elementen van de ‘duurzame’ persoonlijkheid van een kandidaat te weten ko-
men is cruciaal indien je zijn gedrag en zijn productiviteit wil kunnen voorspellen. De houding 
die de kandidaat toont bij het interview of tijdens de ‘wittebroodsweken’ bij zijn werkgever, is 
niet noodzakelijk de weerspiegeling van zijn echte persoonlijkheid en zijn toekomstig gedrag in 
zijn job. De ‘perfecte’ kandidaat bestaat niet. Je mate van zekerheid over een kandidaat  hangt 
van vele factoren af. Maar alleen de ‘duurzame’ persoonlijkheid kan aangeven hoe de kandidaat 
zal reageren, in de omstandigheden eigen aan de job.

Onderscheid de ‘duurzame’ van de ‘tijdelijke’ 
persoonlijkheid

07

Je grootste uitdaging is om de subjectiviteit tijdens de evaluatie van een kandidaat 
tot een minimum te herleiden. De oplossing is het gebruik van een diagnostisch 
hulpmiddel dat gegarandeerd een onderscheid maakt tussen de ‘duurzame’ en de 
‘tijdelijke’ persoonlijkheid van de kandidaat.

Verhoog je zekerheid door te weten wat je moet meten.
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In de finale fase van de aanwerving overlegt de werkgever vaak met een collega of met de 
directe verantwoordelijke van de toekomstige medewerker over de te nemen beslissing. Deze 
coördinatie is soms gebaseerd op persoonlijke opinies, veeleer dan op objectieve evalua-
tie-criteria. De ene persoon heeft een voorkeur voor een kandidaat, terwijl de andere meer 
gematigd is maar niet echt weet waarom.

Eindbeslissing: subjectiviteit troef

Zelfs als de juiste vragen 
gesteld worden, slaagt de 
werkgever er niet altijd in 
om de antwoorden juist 
te evalueren. In afwezig-
heid van exacte evalua-
tiecriteria klampt hij zich 
vast aan elke informatie 
die hij waardevol vindt, 
zonder de relevantie 
ervan juist te kunnen 
inschatten.

Evaluatiecriteria
Tegenstr

ijd
ige 

sta
ndpunten

Gebrek aan 

structuur
Te zware 

procedure

Om de risico's te beper-
ken kan de werkgever een 
kandidaat aan meerdere 
interviews ‘onderwerpen’. 
Maar deze procedure wordt 
niet altijd op prijs gesteld 
door goede kandidaten. Tijd 
is belangrijk want ze heb-
ben misschien nog andere 
opportuniteiten.

De aanwervingsbeslissing 
is vaak gebaseerd op 

subjectieve criteria, die 
met hand en tand verdedigd 

worden door elk van de betrok-
kenen. Wat bij de ene in de smaak 

valt, ergert de andere en uitein-
delijk is niemand volledig gerust-
gesteld. Bij gebrek aan structuur 

blijft rekruteren dus, tot op zekere 
hoogte, een kansspel.

Als meerdere personen 
eenzelfde kandidaat 

interviewen gebruiken 
ze niet altijd dezelfde cri-

teria voor het evalueren 
van de antwoorden op de 

vragen. Persoonlijke opi-
nies openen dan de deur 
voor meningsverschillen, 

conflicten of besluite-
loosheid.

De aanwer-
vingsbeslissing is te 

vaak  gebaseerd op de 
hoop op succes eerder 

dan op de waarschijnlijk-
heid ervan.
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De RECRU-TEC™- methode bevat een lijst 
van onveranderlijke wetten die je helpen 
om het potentieel van een kandidaat te 
meten. Voor elk van deze wetten worden 
zeer precieze evaluatiecriteria gebruikt.

Iedereen meet hetzelfde, volgens 
dezelfde evaluatiecriteria.

# 1. Minimaliseer de subjectiviteit in je 
oordeel door gebruik te maken van 
duidelijke evaluatiecriteria.

# 2. Gebruik welomlijnde evaluatiecriteria. 

# 3. Focus je op het potentieel 
van de kandidaat, niet op zijn 
persoonlijkheid.

# 4. Systematiseer de 
aanwervingsprocedure zodat 
elke kandidaat volgens dezelfde 
evaluatiecriteria wordt geëvalueerd.

# 5. Weiger subjectieve evaluaties van 
collega’s over een kandidaat. Hou je 
aan de objectieve criteria.

De lijst van de objectieve evaluatiecriteria waarop elk van de betrokken partijen zich moet ba-
seren om het potentieel van de geïnterviewde kandidaten te analyseren moet gestructureerd 
zijn. Iedereen moet hetzelfde kunnen meten om de subjectiviteit in de uiteindelijke aanwer-
vingsbeslissing te minimaliseren.

Elke persoon die een uitspraak moet doen over de waarde van een kandidaat moet op de 
hoogte zijn van deze criteria en deze begrijpen. Slechts dan kan de eindbeslissing op een ob-
jectieve manier genomen worden.

Gebruik objectieve evaluatiecriteria
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De subjectiviteit in de aanwervingbeslissing moet geminimaliseerd worden. Het is 
cruciaal om te bepalen met welke meetbare criteria men zal kunnen beslissen of een 
kandidaat het potentieel heeft goede resultaten te bereiken in de vacante functie.

Structuur = precisie
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Eens opgenomen in een min of meer georganiseerde structuur moet de kandidaat plots het 
hoofd bieden aan een veelheid aan variabelen en onbekende factoren. De productiviteit in zijn 
werk is lang niet het eerste aandachtspunt. Vertrouwd worden met zijn professionele omgeving 
en het opbouwen van goede relaties met zijn nieuwe collega’s zijn niet te onderschatten uitda-
gingen.

De inspanningen stoppen vaak bij de aan-
werving

De werkgever die 
tijd en energie 
geïnvesteerd heeft in zijn 
aanwervingscampagne 
wil zijn investering 
nu doen renderen. De 
focus wordt nu gelegd 
op het zo snel mogelijk 
productief maken van de 
nieuwe aanwinst.

Tegenstrijdige 

prioriteiten Onvoldoende 

opleiding

Frustraties en 

ontgoochelingen

De wet v
an 

de ‘ta
mtam’

De gedragslijn die door 
de nieuwe medewerker 
moet gevolgd worden om 
te slagen in zijn functie is maar 
zelden duidelijk geformuleerd. 
Meestal heerst de wet van de 
‘tamtam’ – er wordt één keer 
uitgelegd wat er verwacht wordt en 
dan laat men de nieuwkomer het 
zelf maar uitzoeken. ‘Zo hebben de 
oudgedienden het geleerd…’

Na enige tijd raakt de 
kandidaat ontmoedigd 

over zijn gebrek aan 
resultaten en hij begint 

de schuld te schuiven op 
zijn werkgever. Deze laatste 

vindt dan genoeg redenen om 
te geloven dat hij zich inderdaad 

vergist heeft in zijn aanwer-
vingsbeslissing.

De basisopleiding, als 
die er al is, laat vaak te 

wensen over. Vele KMO’s 
hanteren nog steeds de 

volgende regel: de kandi-
daat moet zelf uitzoeken 
hoe hij in zijn job te werk 

moet gaan.

Aanwerven 
is vaak als 

verkopen : de klant 
beoordeelt je op basis 
van wat je doet nadat 

je verkocht hebt.
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De RECRU-TEC™- methode biedt een vol-
ledige checklist met de opeenvolgende 
acties die moeten ondernomen worden 
om nieuwe medewerkers snel operatio-
neel en productief te maken.

Toon waardering voor de 
inspanningen van de nieuwe 
medewerker en stuur hem 
in de richting van optimale 
productiviteit.

# 1. Stel een duidelijk integratieplan op 
voor de komende 6 tot 12 maanden.

# 2. Versnel het bereiken van resultaten 
door zijn acties bij te sturen.

# 3. Bouw het vertrouwen op door niet 
af te wijken van vooropgestelde 
evaluatiecriteria.

# 4. Blijf werken aan het ontwikkelen 
van de competenties van de nieuwe 
medewerker.

# 5. Creëer stabiliteit door een 
carrièreplan te bieden, niet enkel een 
job.

Om je nieuwe medewerkers met succes te integreren in het bedrijf, heb je een formeel op-
leidingsplan nodig. Dit plan moet een volledige checklist bevatten van taken die de nieuwe 
medewerker de ene na de andere moet beheersen om snel operationeel te zijn in zijn functie.

De kandidaat moet weten wat er gedaan zal worden in de komende 3, 6 en 12 maanden om 
hem te helpen in zijn nieuwe functie te slagen. Een formeel integratieplan stelt een nieuwe 
medewerker gerust en geeft stabiliteit.

Maak een duidelijk integratieplan 
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Voor jonge en ambitieuze kandidaten die op zoek zijn naar een toekomst is een 
degelijke opleiding een teken van professionalisme. Investeren in mensen is ook een 
teken van respect voor de menselijke waarden in de onderneming.

Goede kandidaten aanwerven is een eerste stap richting suc-
ces, in hen investeren is de volgende !
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In veel bedrijven wordt het belang van functioneringsgesprekken schromelijk onderschat.  Hoe-
wel dit strikt genomen geen deel uitmaakt van de rekruteringsprocedure, kan het wel een grote 
impact hebben op het al dan niet slagen van een nieuwe medewerker op zijn post.

Geen functioneringsgesprekken houden 

Doordat het belang van 
functioneringsgesprek-
ken niet ingezien wordt, 
wordt er ook geen tijd 
voor voorzien.  Goede 
medewerkers hebben 
daar nochtans behoefte 
aan.  Ze willen ‘weten 
waar ze staan’.

Geen tijd
Onzekerheid bij 

de werknemer

Gebrek aan 

objectieve criteria

Gebrek aan 

kennis
Veel werkgevers 
zien er tegenop om 
functioneringsgesprekken 
te houden omdat ze niet 
weten hoe ze het moeten 
doen.  Ze hebben het nooit geleerd 
en dan verkiezen ze het probleem 
te ontwijken, door het maar ‘zo te 
laten’.  Het wordt goedgepraat met 
het argument dat ‘als er iets is, de 
mederwerker het wel zal zeggen’.

Een gebrek 
aan objectieve 

criteria bij het houden 
van functioneringsgesprekken 

creëert het risico van 
“buikgevoel” en willekeur bij 

de gesprekken. En dat op zich 
kan leiden tot onzekerheid en 

frustratie bij de werknemer.

Voor de werknemer leidt 
het niet regelmatig houden 

van functioneringsgesprekken 
tot onzekerheid.  Ook als alles goed 

lijkt te gaan heeft de werknemer 
behoefte aan een formele beves-
tiging dat het zo is.  Veel nieuwe 

werknemers, die nog geen persoon-
lijke relatie met de werkgever op-

gebouwd hebben, durven ook vaak 
niet openlijk naar buiten komen 

met zaken die ze niet goed beheer-
sen en waar ze hulp nodig hebben 
of met suggesties die afwijken van 

de ‘normale gang van zaken’.

Geef 
regelmatig 

feedback aan uw 
medewerkers over 
hun functioneren 

in het team!

10
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Functioneringsgesprekken horen niet bij 
de RECRU-TEC™- methode zelf.  Het is een 
aparte ‘technologie’ die ook behandeld 
wordt in een afzonderlijke opleiding.  

Maar informeer je kandidaten 
wel dat dit zal plaatsvinden.  De 
goede kandidaten zullen dit 
waarderen.

# 1. Plan functioneringsgesprekken van 
bij het begin in.

# 2. Beperk je niet tot één 
functioneringsgesprek per jaar.  Doe 
het regelmatig.

# 3. Voorzie voor nieuwe medewerkers 
een eerste functioneringsgesprek na 
maximum 3 maanden.

# 4. Werk een formele manier uit om 
de functioneringsgesprekken bij 
iedereen op dezelfde manier te 
houden.

# 5. Wacht niet tot de werknemer met zijn 
problemen afkomt.  Wees pro-actief.

Voor nieuwe medewerkers is het vaak totaal onduidelijk of hun nieuwe werkgever tevreden 
over hen is.  Ze zitten wel met die vraag, ze willen weten waar ze aan toe zijn. Voorzie daarom 
functioneringsgesprekken op regelmatige tijdstippen, meer dan één keer per jaar.

Bereid je bovendien goed voor.  De medewerker mag niet de indruk krijgen dat het ‘eventjes 
tussendoor’ gedaan wordt.  Ook al vind jij het misschien niet zo belangrijk, voor de werknemer 
is het dat wel.

Plan functioneringsgesprekken vooraf in

10

Goede werknemers willen regelmatig feedback vanwege de directie over hun func-
tioneren in het bedrijf.  Ze willen weten en horen of ze het goed doen.  Anders leven 
ze in onzekerheid.

Dit geldt nog meer voor nieuwe medewerkers die het reilen 
en zeilen bij de nieuwe werkgever nog niet zo goed kennen.

ONVERANDERLIJKE WET

Aanbevelingen
SYSTEEM
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Conclusie
De bal ligt in je kamp...
Rekruteren is en zal nooit een exacte wetenschap worden. 
Maar de RECRU-TEC™-  methode biedt je de mogelijkheid om 
de subjectiviteit uit je evaluaties en in je beslissingen maximaal 
te reduceren. Door de in dit dossier voorgestelde concepten te 
beheersen heb je de garantie om de kansen op mislukkingen te 
beperken.

Met de RECRU-TEC™- methode verhoog je echt je kennis en je 
knowhow over het rekruteren. Rekruteren maakt deel uit van je 
job als KMO-zaakvoerder of General Manager. Zelfs wanneer je 
beslist om de aanwervingen te delegeren naar een collega, HR 
afdeling of een extern selectiebureau, moet je zelf weten hoe je 
moet aanwerven ! Als je dit niet weet, hoe kan je dan beoordelen 
of de juiste kandidaat werd aangeworven - alvorens de ‘witte 
broodsweken’ voorbij zijn ?

De RECRU-TEC™- methode werd ontwikkeld voor praktische 
doeleinden:  1) Het kan in elk type bedrijf (ongeacht de sector) 
gebruikt worden, voor alle soorten functies. 2) Het is gebaseerd 
op concrete, nuchtere en succesvolle acties, niet op briljante 
theorieën. 3) Het bezorgt je preselectie en interview procedures 
die door iedereen die betrokken is bij het aanwervingsproces 
kunnen gebruikt worden.

Geen enkel ander programma biedt zulke praktische tools en 
procedures. Het biedt je een eenvoudige, nuchtere en effectieve 
oplossing voor je rekruteringen.

We wensen je veel succes bij het rekruteren !

Dominique Duvocelle

RECRU-TEC™ Specialist, Trainer
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We nodigen je uit om gratis en vrijblijvend 
kennis te maken met één van onze consultants.  
Hij zal je graag adviseren over hoe je de 
RECRU‑TEC™‑ methode kan implementeren. 
En hoe dit er toe zal leiden dat je de juiste 
personen zult aanwerven en vermijden dat 
je nodeloos geld verliest door het selecteren 
van niet‑geschikte kandidaten. Contacteer ons 
en ontdek hoe de RECRU‑TEC™‑ methode je 
aanwervingen tot een succesvol einde brengt.

U-MAN BELGIUM NV
Werfheide 3 – 2812 Mechelen
Telefoon: 015/43.66.20 - Fax: 015/43.31.13
E-mail: info@uman.be

www.uman.be


