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Selectiegesprek

Manager: ‘Kim, mag ik Kim zeggen? Ik ben Erik.’

Kim: ‘Ja graag, dat maakt het minder formeel.’

Manager: ‘Heb je het makkelijk kunnen vinden? We zitten hier nogal in een uithoek

namelijk.’

Kim: ‘Dat was geen probleem. Ik ben gisteren al even gaan kijken waar het

precies was. Ik wilde natuurlijk niet te laat komen.’

Manager: ‘Ik lees in je curriculum vitae dat je nu werkt voor de manager van de afde-

ling en vier teamleiders. Dat zal wel lastig zijn om het ze alle vijf naar de

zin te maken. Niet?’

Kim: ‘Ja, soms wel. Maar eigenlijk valt het wel mee.’

Manager: ‘Wat doe je liever: telefoon beantwoorden of e-mail afhandelen?’

Kim: ‘Dat maakt mij niet uit. Het moet allebei gebeuren.’

Manager: ‘Heb je wel eens klanten ontvangen?’

Kim: ‘Ja.’

Manager: ‘Vertel daar eens meer over.’

Kim: ‘Vorige week nog. Toen kwamen er drie klanten op bezoek die misschien bij

ons een systeem wilden kopen. Dat zou een mooie deal kunnen worden.’

Manager: ‘Wat was jouw rol bij die klanten?’

Kim: ‘Eigenlijk niks. Ik heb ervoor gezorgd dat de vergaderzaal keurig opge-

ruimd was. Een paar plantjes gekocht voor in de vensterbank, de schoon-

makers gecontroleerd en de stoelen die er te veel stonden naar een andere

ruimte gebracht. Verder heb ik gecontroleerd of de beamer en laptop werk-

ten. Die heb ik alvast stand-by gezet. Toen de gasten zich meldden bij de

receptie, heb ik ze meteen opgehaald zodat ze niet hoefden te wachten. Ik

heb me voorgesteld en ze naar de vergaderzaal gebracht. Daar stonden al

koffie en thee met koekjes klaar, maar ik heb toch voor de zekerheid

gevraagd of ze soms iets anders wilden drinken. Zegt een van die klanten:

“water, graag.” Dat ben ik toen gaan halen.’
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Manager: ‘Heb je nog meer gedaan?’

Kim (lacht): ‘Me lekker opgetut en mooie kleren aangedaan. Net als nu.’

Manager: ‘Je ziet er inderdaad goed verzorgd uit.’

Manager: ‘Kim, moet jij in je huidige werk vaak improviseren?’

Kim: ‘Niet iedere dag, maar één keer per week is geen uitzondering.’

Manager: ‘Kun je me een voorbeeld geven?’

Kim: ‘Gisteren nog. Hadden we een zaal vol cursisten die examen moesten doen

en toen belde de cateraar om 11.00 uur dat hij de lunch niet op tijd kon

bezorgen vanwege autopech. Ik heb toen gevraagd of hij het eten wél klaar

had staan en dat was zo. Toen ben ik zelf met de auto van de zaak het eten

bij hem op gaan halen. Ik was net op tijd voor de lunch weer terug, dus dat

liep weer goed af.’

Manager: ‘Heb je ook wel eens meegemaakt dat het niet goed afliep?’

Kim: ‘Even denken. Ja, zo’n dag met veel sneeuw. Hadden we ook examens. Om

10.00 uur was er nog geen kandidaat aanwezig. We kregen allerlei tele-

foontjes van mensen die door het slechte weer niet konden komen. Toen

hebben we om 11.00 uur besloten het examen af te gelasten en op een

andere dag te houden.’

Manager: ‘Hoe vond je dat?’

Kim: ‘Vervelend natuurlijk. Maar dat was overmacht. Ik kan het weer niet beïn-

vloeden!’

Het managen van mensen is geen gemakkelijke taak. Maar het wordt een stuk een-

voudiger als u de juiste mensen selecteert. Nieuwe medewerkers aannemen is een

belangrijke zakelijke beslissing. De manier waarop u iemand werft en selecteert

heeft invloed op uw eigen én andermans werk. Een verkeerde beslissing kan veel

gevolgen hebben. Niet alleen in financieel opzicht; een sollicitatieprocedure vergt

ook veel tijd en energie. Voor iedere selecteur is het een nachtmerrie de goede kandi-

daat te laten lopen en de verkeerde aan te nemen.

Daarom wordt in dit hoofdstuk allereerst stilgestaan bij het selectieproces. De belang-

rijkste stap in dit selectieproces is het gesprek met de sollicitant. Op basis van de

informatie die u uit dit gesprek haalt, kiest u de beste kandidaat. Daarom is er ruim

aandacht voor het stellen van vragen die goede informatie opleveren. Een bekende

methode hiervoor is het criteriumgericht interviewen via de STAR-methodiek. Verder

maakt u kennis met een aantal aanvullende selectiemiddelen die u kunt gebruiken

om uw keuze verder te onderbouwen. Tot slot is er ruimte voor wettelijke bepalingen

en fatsoensnormen, plus zaken die u beslist niet mag vragen.
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1.1 Het selectieproces 

In reactie op uw wervingsactiviteiten zullen brieven, e-mails en telefoontjes binnen-

komen. Vervolgens selecteert u de juiste kandidaten en nodigt deze uit voor een eer-

ste gesprek. Globaal gezien verloopt een selectieproces volgens vijf fasen:

1. Vaststellen wie bij de selectie betrokken zijn (directie, personeelszaken, de manager,

collega’s of eventueel medewerkers als het om een leidinggevende gaat). Het is

raadzaam om van tevoren af te spreken wie welke bevoegdheden heeft. Mogen de

deelnemers aan het selectieproces alleen adviseren of mogen ze ook meebeslis-

sen? Verder is het handig om een planning op te stellen. In welke week moet de

eerste selectie voltooid zijn? Wanneer worden de eerste gesprekken ingepland?

Wanneer de volgende? Wanneer vinden eventuele testen en keuringen plaats?

Wanneer moet de aanstelling plaatsvinden? 

2. Eerste selectie maken op basis van e-mails, telefoontjes, brieven en cv’s1. Deze fase

is met name van belang om na te gaan welke kandidaten voldoen aan het profiel.

De selectie kan verdeeld worden in een aantal groepen:

– geschikte kandidaten

– twijfelgevallen

– ongeschikte kandidaten.

De kandidaten die in de voorselectie worden afgewezen krijgen daarvan zo spoe-

dig mogelijk bericht. Enerzijds mag de spanning waarin de sollicitanten verkeren

niet onnodig worden verlegd. Anderzijds blijft door een snelle afwikkeling de

administratieve rompslomp rond de sollicitatieprocedure hanteerbaar. Als solli-

citanten niet worden uitgenodigd, dan moet u alle sollicitatiegegevens (zoals het cv)

terugsturen. Soms bieden organisaties aan de gegevens van de sollicitant ‘in

portefeuille’ te houden. Bijvoorbeeld met het oog op een eventuele soortgelijke

vacature in de toekomst. Het bewaren van gegevens van de sollicitant mag alleen

als de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven. Kandidaten die een zoge-

noemd twijfelgeval zijn, krijgen een brief met de mededeling dat zij voor een

bepaalde datum definitief bericht ontvangen. Geschikte kandidaten ontvangen

een uitnodigingsbrief. Hierin staan vermeld: de plaats, de datum, het tijdstip, de

te verwachten duur van het gesprek en de deelnemers aan het gesprek. De uit-

nodigingsbrief bevat ook een routebeschrijving. Om te voorkomen dat kandidaten

niet op gesprek kunnen komen op het moment dat u dat graag zou willen, kunt u

ook van tevoren even bellen om te vragen of het tijdstip schikt.
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1 ) cv is de afkorting voor ‘curriculum vitae’, een Latijns begrip dat in het Nederlands ‘levensloop’ betekent.



3. Eerste gesprek. Voordat u het gesprek met de kandidaat houdt,bereidt u eerst een aan-

tal zaken voor. U hebt bijvoorbeeld een ruimte nodig waar u ongestoord kunt inter-

viewen. Maak voor de receptie een overzicht (naam, datum, tijdstip) van de sollicitan-

ten die op gesprek komen. Het is voor sollicitanten, die meestal toch wat zenuwachtig

zijn, erg vervelend als u niet op hun komst bent voorbereid of die indruk wekt. Laat de

kandidaat niet onnodig wachten. Zorg voor een rustige wachtruimte met een paar

tijdschriften om in te bladeren. Bied de sollicitant een kopje koffie of thee aan.

4. Eventueel tweede of derde gesprek.

5. Eventueel aanvullende selectiemiddelen.

1.2 Het selectiegesprek 

Meestal verloopt een eerste gesprek volgens een vaste structuur:

– opening en introductie

– informatie geven over de organisatie en de functie

– informatie vragen aan de kandidaat

– vragen van de kandidaat beantwoorden

– afsluiting.

opening en introductie 
U opent het gesprek met een aantal luchtige opmerkingen om de kandidaat op zijn

gemak te stellen:

– Hebt u het makkelijk kunnen vinden?

– Kent u deze omgeving?

– Hebt u gebruikgemaakt van de door ons aangegeven parkeerplaats?

U biedt de kandidaat iets te drinken aan en stelt de eventuele overige deelnemers voor.

In de introductie geeft u de opbouw van het gesprek aan, en daarbij komen het verloop

en de duur van het gesprek aan de orde. Als u het gesprek met meer personen voert, geeft

u aan wie welk onderdeel voor zijn rekening neemt. Overigens is het aan te bevelen het

gesprek met een ander erbij te voeren.U kunt dan aan het eind uw gedachten uitwisselen.

informatie geven over de organisatie en de functie 
Deze fase in het gesprek krijgt vaak te veel aandacht, waardoor er kostbare tijd verlo-

ren gaat. Dat komt doordat u zelf door uw enthousiasme te lang aan het woord bent,

of doordat de kandidaat veel vragen stelt. Dit laatste vaak om uit te stellen dat hij
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over zichzelf moet vertellen … Houd er rekening mee dat een gemotiveerde kandidaat

zich van tevoren verdiept heeft in de organisatie en in de advertentietekst al gelezen

heeft wat de functie inhoudt. U hoeft dus geen ingestudeerd verhaal te vertellen,

maar begin in plaats daarvan met: ‘Wat weet u van onze organisatie?’ Ga op het ant-

woord in en besteed niet meer dan een paar minuten aan het verstrekken van infor-

matie over uw organisatie. Vertel kort iets over de functie, de dagelijkse gang van

zaken en het team waarin de kandidaat mogelijk komt te werken.

informatie vragen aan de kandidaat 
Stel: u bent manager van een ICT-bedrijf met vijftig medewerkers en u zoekt een

ervaren secretaresse die u ondersteunt bij uw werkzaamheden. Behalve dat ze goed

moet kunnen plannen en organiseren, wilt u ook dat ze klanten vriendelijk te woord

staat, vergaderingen notuleert, uw post en telefoon afhandelt, handig is met de

computer en alle voorkomende administratieve werkzaamheden verricht die nood-

zakelijk zijn. Omdat het er regelmatig hectisch aan toe gaat, moet ze flexibel zijn,

goed kunnen improviseren en er representatief uitzien. Na het lezen van het cv van

Kim (zie Bijlage 1) besluit u om haar voor een eerste gesprek uit te nodigen.

Goed luisteren en het stellen van de juiste vragen is een essentieel onderdeel van het

selectiegesprek. Het stelt u namelijk in staat om:

– meer informatie te verzamelen

– specifieke vakkennis te toetsen

– inzicht te krijgen in denkbeelden en meningen 

– het gesprek te sturen.

Zomaar wat vragen stellen is dan ook niet de manier om dat te bereiken. Het is

belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee typen vragen: open vragen en

gesloten vragen.

Open vragen stellen de kandidaat in de gelegenheid om naar eigen inzicht of erva-

ring antwoord te geven, zonder dat hij in een bepaalde richting gestuurd wordt. Een

open vraag begint meestal met ‘hoe’, ‘waarom’, ‘waar’, ‘wanneer’, ‘wie’, ‘wat’ of ‘welk’.

De kracht van een open vraag is dat hij niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoor-

den. Het antwoord moet uitgebreider zijn, ook al is het niet meer dan een ‘Ik weet het

niet’. Ook een dergelijk antwoord kan soms betekenisvol zijn.

Vraag daarom niet ‘Woont u in de buurt?’ maar ‘Hoe ver woont u hier vandaan?’ Het

antwoord op de tweede vraag zal meer informatie bevatten en geeft de kandidaat

meer ruimte om te reageren.
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Gesloten vragen zijn vragen waarop met ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord kan worden. Ze

beginnen meestal met een werkwoord: ‘Hebt u … ?’, ‘Bent u … ?’, ‘Denkt u dat … ?’ Deze

vragen zijn handig als u heel specifieke informatie wilt hebben, bijvoorbeeld: ‘Hebt u

wel eens met PowerPoint gewerkt?’ De kans is echter vrij gering dat mensen onge-

dwongen gaan praten als u een gesloten vraag stelt.

Andere, nog minder bruikbare vormen van gesloten vragen kunnen zelfs tot geheel

verkeerde conclusies leiden.

De ‘of-of’ vraag. Erik gebruikt deze als hij vraagt: ‘Wat doe je liever: telefoon beant-

woorden of e-mail afhandelen?’ Het antwoord van Kim: ‘Dat maakt mij niet uit. Het

moet allebei gebeuren’ zou wel eens tot de foute conclusie kunnen leiden, dat Kim

geen van beide leuk vindt. U kunt beter vragen: ‘Wat vindt u het leukste aan uw

werk?’ Dit levert u meer informatie op.

De suggestieve vraag bevat een vooronderstelling of bewering. Bijvoorbeeld:

Erik: ‘Ik lees in je cv dat je nu werkt voor de manager van de afdeling en vier teamlei-

ders. Dat zal wel lastig zijn om het ze alle vijf naar de zin te maken. Niet?’

Andere voorbeelden van suggestieve vragen: ‘Ik neem aan dat u graag zelfstandig

werkt?’ of ‘U zoekt natuurlijk een functie dichter bij huis.’

De formulering van de vraag stuurt het antwoord in een bepaalde richting.

Dubbele vragen zijn een combinatie van verschillende vragen tegelijk. Dat is nogal

verwarrend, ook al lijken ze simpel. Bijvoorbeeld: ‘Hoe bent u hier gekomen: met de

bus of met de auto?’ Dubbele vragen worden vaak gesteld na een goed geformuleer-

de open vraag. Er valt een stilte omdat de kandidaat even moet nadenken over het

antwoord. Tijdens zo’n stilte worden onervaren interviewers nerveus en proberen ze

de stilte op te vullen door één of meer vragen te stellen. Dit zijn meestal gesloten

vragen die de kandidaat dus niet meer de gelegenheid geven om uitgebreid op de

eerste vraag in te gaan. Als ze zich deze überhaupt nog kunnen herinneren. Probeer

de zes-seconden-test eens uit. Neem een horloge, laat de secondewijzer zes seconden

lopen en vraag u af of dit kort of lang leek. Kort! Tijdens een selectiegesprek lijken

dezelfde zes seconden echter een eeuwigheid. Maar vanuit de kandidaat bezien lijken

ze nauwelijks genoeg om een redelijk antwoord te formuleren, zeker als u een moei-

lijke vraag hebt gesteld.

Uitdiepende vragen stelt u als u meer in detail wilt ingaan op oppervlakkige of alge-

mene antwoorden. Dit doet u door de kandidaat aan te moedigen meer te vertellen.

Bijvoorbeeld: ‘Vertelt u daar eens wat meer over’ of ‘U vertelde dat u het interessant

vond om dat te doen. Wat vond u er precies interessant aan?’ Soms kan een selectie-
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gesprek een onverwachte wending nemen. Bijvoorbeeld de constatering: ‘Ik kwam

tijdens mijn werk niet vaak in contacten met klanten’ als antwoord op de vraag:

‘Wanneer hebt u met klanten gewerkt?’ Dit antwoord vraagt zeker om nader onder-

zoek. Of als u de kandidaat na afloop van het gesprek om 17.00 uur in zijn jas helpt en

hij de opmerking maakt: ‘Ik zie dat er nog veel mensen zijn. Wordt hier vaak overge-

werkt?’

Goed luisteren is net zo belangrijk als de juiste vragen stellen. Luisteren is bovendien

een stuk moeilijker dan het lijkt en vraagt meer dan stilzitten en in u opnemen wat

anderen zeggen. De eerste indruk kan de bereidheid om écht te luisteren beïnvloe-

den. Als u iemand op het eerste gezicht leuk vindt, is de kans groot dat u ook goed

naar hem zult luisteren. Is de eerste indruk echter niet zo positief, dan zult u waar-

schijnlijk niet zo goed luisteren. Wees dus op uw hoede voor de valkuil van de ‘eerste

indruk’. Een andere valkuil is, dat u tijdens het luisteren al druk bezig bent de vol-

gende vraag te formuleren en dat u daardoor belangrijke informatie ontgaat. Er zijn

grofweg twee vormen van ‘luisteren’ te onderscheiden: passief luisteren en actief

luisteren.

Passief luisteren vereist dat u uw mond houdt en luistert. U toont de kandidaat dat u

de informatie opneemt door:

– oogcontact te houden; de beste manier om aan te tonen dat u belangstelling hebt

voor wat er gezegd wordt.

– af en toe instemmend te knikken.

– de kandidaat in zijn antwoorden te bevestigen door het gebruik van woorden als

‘Mmmm’, ‘Uh-huh’, ‘Ja’ en ‘Ik begrijp het’. Mensen worden hierdoor aangezet om

door te praten.

Actief luisteren stelt nog hogere eisen aan uw concentratievermogen. U beperkt zich

hierbij niet alleen tot het opnemen van informatie maar u evalueert gelijktijdig wat

er gezegd wordt. Om dit op de goede manier te doen is het verstandig om:

– altijd het doel van het gesprek voor ogen te houden (het beoordelen van de

geschiktheid van een kandidaat). Dit voorkomt dat u zich laat afleiden door leuke

verhalen over hobby’s en reizen bijvoorbeeld.

– controlevragen te stellen als het u niet helemaal duidelijk is wat iemand wil zeg-

gen. Stel controlevragen ook om te checken of u het antwoord begrepen hebt.

– af en toe een samenvatting te maken. Dit stelt u in staat om even een rustpauze in

te lassen, de balans op te maken en te evalueren wat er tot op dat moment gezegd

is. In een goed selectiegesprek komt de kandidaat 70% van de tijd aan het woord.
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vragen van de kandidaat beantwoorden 
Het sollicitatiegesprek geeft ook de sollicitant de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hij kan bijvoorbeeld vragen naar:

– de inhoud van het werk

– werktijden

– opleidingsmogelijkheden

– promotiekansen

– salaris

– vakantieregelingen

– ruimte voor eigen initiatief in het werk

– het aantal collega’s op de afdeling

– het vervolg van de procedure.

afsluiting
Eventueel kunt u aan het eind van het gesprek een salarisindicatie geven. Komt deze

namelijk helemaal niet overeen met de wensen van de kandidaat, dan is het zinloos

om de selectieprocedure verder voort te zetten. Verder vertelt u de rest van de proce-

dure. Wanneer krijgt de kandidaat een reactie van u te horen? Vindt er nog een twee-

de gesprek plaats? Is er een medische keuring? Wilt u bij vorige werkgevers navraag

doen over de kandidaat (referenties vragen)? Vergeet niet om de gemaakte reiskos-

ten van de kandidaat te vergoeden en neem positief afscheid: ‘Hartelijk dank voor

het gesprek.’ Het is handig om ieder gesprek op een evaluatieformulier vast te leggen.

Bijvoorbeeld door middel van een overzicht van sterke en zwakke punten en een oor-

deel van ieder van de selecteurs.

1.3 Criteriumgericht interviewen en de 
STAR-methodiek

Bij het opstellen van de advertentie hebt u al nagedacht over de kennis en ervaring

die een kandidaat moet bezitten. Verder hebt u bedacht welke andere eigenschappen

of vaardigheden u van een kandidaat verwacht. Tijdens het selectie-interview moet

u erachter zien te komen of de kandidaat geschikt is om de functie uit te oefenen of

anders gezegd, of de kandidaat aan het profiel voldoet.

De manager die Kim uitnodigt voor een gesprek, verwacht van de toekomstige secre-

taresse dat ze goed moet kunnen plannen en organiseren, klantgericht en flexibel is

en goed kan improviseren.
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Voorbeelden van andere vaardigheden en eigenschappen:

– analytisch vermogen

– initiatief

– samenwerken

– overtuigingskracht

– besluitvaardigheid

– stressbestendigheid

– flexibiliteit.

Als u weet welke eigenschappen en vaardigheden u van een kandidaat verlangt,

moet u nog bedenken wat u de kandidaat wilt vragen. U kunt hiervoor gebruik-

maken van de STAR-methode. STAR staat voor:

– situatie

– taak

– actie

– resultaat.

Voorheen was het gebruikelijk dat de interviewer de kandidaat een case gaf en keek

hoe de sollicitant deze zou afhandelen. Het moeilijke aan dit soort situaties is, dat de

kandidaat probeert een zo gewenst mogelijk antwoord te geven, waardoor de voor-

spellende kracht van het antwoord gering is. Het is namelijk de vraag of de kandidaat

de situatie in de praktijk ook daadwerkelijk zo gaat aanpakken.

Beter is het om te vragen naar situaties uit het verleden, bij de huidige of de vorige

werkgever. Volgens de STAR-methode gaat dat als volgt:

– Kunt u mij een situatie beschrijven waarin u onder tijdsdruk een moeilijk probleem

moest oplossen?

– Kunt u mij een situatie beschrijven waarin u moest improviseren?

– Wat was dat precies voor probleem of situatie?

– Wat maakte de situatie moeilijk?

– Wat was uw taak precies?

– Welke acties hebt u ondernomen?

– En welke nog meer?

– Wat was het resultaat?

– Als u terugkijkt op deze gebeurtenis, wat hebt u daarvan geleerd?

– Wat zou u een volgende keer anders doen?

Hieronder treft u een overzicht aan van voorbeeldvragen die ervoor zorgen dat u de

juiste informatie krijgt van de kandidaat over zijn vaardigheden en eigenschappen.
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Analytisch vermogen Hoe stelt u de volgorde van belangrijkheid vast in uw werk?  

Initiatief Hebt u wel eens nieuwe ideeën bedacht? Wat is daarmee gebeurd?

Wat is uw beste voorstel wat door uw manager en collega’s 

overgenomen is?   

Samenwerken Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u het niet eens

was met de werkwijze van een collega? Hoe reageerde u hierop?

Wat was het resultaat?

We hebben allemaal wel eens een verschil van mening met een 

collega. Kunt u hiervan een voorbeeld geven? Wat hebt u toen

gedaan? Wat was het resultaat? 

Overtuigingskracht Hebt u wel eens meegemaakt dat u overtuigd was van uw gelijk en

anderen mee moest krijgen? Hoe hebt u dit gedaan?

Geef eens een voorbeeld waarin u anderen van uw standpunt

moest overtuigen?  

Besluitvaardigheid Hebt u zich wel eens ongelukkig gevoeld met een genomen 

beslissing? Wat was dat? Hoe ging u daarmee om?

Hebt u wel eens bedenktijd gevraagd voordat u een beslissing nam?

Welke beslissing was dat? Wat hebt u gedaan om tot een besluit te

kunnen komen? Vraagt u vaak bedenktijd aan?  

Stressbestendigheid Welke ervaringen op het werk brengen u uit uw humeur? 

Hoe krijgt u uw goede humeur weer terug?

Hebt u op het werk wel eens meegemaakt dat iemand in paniek

was? Hoe reageerde u hierop?   

Flexibiliteit Hebt u uw manier van werken wel eens aanzienlijk moeten 

veranderen? Hoe ging dat in zijn werk?

Hebt u vaak wijzigingen binnen uw organisatie meegemaakt? 

Welke? Wat vond u hiervan?  

Overige vragen die u helpen een goed beeld van de geschiktheid van de kandidaat te

krijgen:

– Waarom zou ik u moeten aannemen in plaats van een ander?

– Wat zijn uw sterke punten? Wat zijn uw zwakke punten?

– Wat zou u over vijf of tien jaar willen doen?

– Wat vond u de positieve kanten van uw vorige leidinggevende?

– En de negatieve?

– Met wat voor personen had u in het verleden moeite om mee samen te werken?

– Waarover ergert u zich in uw huidige baan?

– Wat lijkt u zo leuk in deze functie?
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