
Zo geef je jouw selectiegesprekken
een hoge voorspellende waarde

Laat Oma maar thuis



Beste lezer,

Innovatie in recruitmentland bestaat niet voor niets: door te blijven doen wat we
al deden verslaan we de arbeidsmarktkrapte niet. Geweldig dus, als organisaties
gebruik maken van hypermoderne assessments en automatisch gegenereerde
skills based cv’s. Als een proces wordt ondersteund door technologie is de kans
tenslotte groter dat je een goede kandidaat aanneemt.

Hebben we dit rapport daarom ‘Laat Oma maar thuis’ genoemd? Omdat we af
willen van alles dat ouderwets ruikt? Omdat we vinden dat we het ei opnieuw
moeten uitvinden? Nee, natuurlijk niet! Want innovatie is belangrijk, maar het
klassieke selectiegesprek is evengoed waardevol. Ten minste: als je het op een
goede manier aanpakt.

Hoe je precies een inhoudelijk selectiegesprek voert, ontdek je in het document
dat voor je ligt: voor iedere beginnend recruiter is het cruciaal (en zelfs voor de
meest ervaren rot is het een fijne opfrissingscursus). Oma thuislaten, dat wil
zeggen: niet je Oordelen, Meningen en Adviezen meenemen naar de
sollicitatietafel, is slechts één van de lessen die je erin leert.

Benieuwd waarom communicatietechnieken als OMA, maar ook LSD cruciaal zijn
in een gesprek met jouw kandidaat? En hoe je alleen aan de hand van de STARR-
methode een écht beeld van zijn competenties krijgt? Lees dan gauw verder!

Veel plezier,

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en Werf&-redactie

Let op: wanneer we in dit document aan een kandidaat of sollicitant met ‘hij’ of ‘hem’ refereren,
kan vanzelfsprekend ook een ander voornaamwoord gelezen worden. Datzelfde geldt voor
wanneer een opdracht- of werkgever ‘hij’ of ‘hem’ wordt genoemd.



DE VIER THEMA’S VAN HET
SELECTIEGESPREK
Neem je voor een selectiegesprek plaats aan de sollicitatietafel? Dan heb je, als
alles goed is, het cv en de sollicitatiebrief van je kandidaat bij de hand. Die
documenten geven je een eerste indruk van je sollicitant: dat beeld ga je tijdens
het selectiegesprek uitdiepen. Hier kom je erachter wie je kandidaat is, en in
hoeverre hij bij jouw vacature past. Daarbij onderzoek je niet alleen een match
met de functie waarop je kandidaat solliciteert, maar ook de match met de
werkgever die de functie aanbiedt.

Om te ontdekken wie je kandidaat is, en in hoeverre hij matcht op jouw vacature,
is het belangrijk dat je hem op de volgende vier thema’s bevraagt:

•  Competenties
•  Interesses
•  Kernwaarden 
•  Cultuur

De vier thema’s van het selectiegesprek bespreken we hierna één voor één.



Competenties
Tijdens een selectiegesprek moet jij
ontdekken welke competenties jouw
kandidaat heeft. Zo kom je erachter of
hij de vaardigheden bezit die nodig
zijn voor het uitvoeren van de functie
die jouw opdracht- of werkgever
aanbiedt. Competenties die voor jouw
vacature nodig zijn, kun je in drie
categorieën opdelen: ‘kennen’,
‘kunnen’ en ‘zijn’. 

We kijken allereerst naar de categorie
‘kennen’. Die gaat over hard skills,
diploma’s bijvoorbeeld. Waarschijnlijk
heb je al bevestigd dat je kandidaat ze
bezit. Zo niet, dan kun je er in het
gesprek naar vragen. De categorie
‘kunnen’ is lastiger in beeld te
brengen: die gaat over de soft skills
van een kandidaat. Is hij bijvoorbeeld
in staat om klanten verkoopgericht te
woord te staan? Of kan hij makkelijk
leren om met een bepaald
softwaresysteem om te gaan? ‘Zijn’, de
laatste categorie dus, is eveneens
lastig in beeld te brengen. Die gaat
over eigenschappen van je kandidaat.
Bijvoorbeeld: is hij analytisch
ingesteld? Of is hij stressbestendig? 

Om een volledig beeld te krijgen van
de competenties van je sollicitant, is
het cruciaal dat je hem over zijn skills
laat vertellen door middel van de
STARR-methode. Daarover lees je
later meer.

Wellicht ten overvloede: om te
ontdekken of er op het thema
‘Competenties’ een match is tussen
jouw kandidaat en jouw vacature,
vergelijk je de vaardigheden van je
sollicitant met het functieprofiel dat je
van je werk- of opdrachtgever hebt
gekregen.

Kernwaarden
Om de slagingskans van een kandidaat
te bepalen, zijn ook zijn kernwaarden
van belang. Tijdens een selectiegesprek
kun je ze toetsen. Sluit de
persoonlijkheid van jouw kandidaat aan
op de kernwaarden van het bedrijf waar
hij solliciteert? Dan is de kans groot dat
de sollicitant, indien hij wordt
aangenomen, zijn nieuwe werkgever
lang trouw blijft. 

Welke kernwaarden voor jouw
sollicitant belangrijk zijn ontdek je vaak
al vroeg in het gesprek, bijvoorbeeld
wanneer je een kandidaat iets over
zichzelf laat vertellen. Daarover lees je
later meer.

Interesses
Iedere recruiter wil kandidaten met een
grote slagingskans in hun nieuwe baan
voorstellen. Het selectiegesprek is een
goed moment om die slagingskans te
peilen. Of jouw kandidaat succesvol kan
zijn, ontdek je onder andere door zijn
interesses in beeld te brengen. Zijn
interesses zeggen namelijk iets over wat
hem drijft en waar hij blij van wordt. 
Natuurlijk zal een kandidaat in zijn
sollicitatiebrief en -gesprek zeggen dat
hij jouw bedrijf interessant vindt. Maar
vraag je door naar zijn interesses? Dan
ontdek je of dat ook echt zo is. Kort door
de bocht: iemand die graag leest zal
zichzelf altijd kunnen motiveren voor
een functie als accountant van een
boekwinkel. Iemand die liever films kijkt
haakt op termijn af.



Cultuur
Wordt jouw kandidaat aangenomen? Dan gaat hij natuurlijk niet in z’n eentje aan
de slag: hij wordt onderdeel van een team. Daarom is het belangrijk om in een
vroeg stadium na te gaan of je sollicitant past in de bedrijfscultuur waarin hij
straks terechtkomt. 

Of jouw kandidaat een goede culture fit heeft, ontdek je onder andere door na te
gaan in welke settings hij goed werkt. Heeft hij bijvoorbeeld behoefte aan een
manager die hem vertelt wat er moet gebeuren, of heeft hij vrijheid nodig? Vraag
jezelf vervolgens af: strookt die behoefte met de managementstijl van de huidige
teamleider?

Wil je beoordelen of jouw kandidaat goed in de groep zal liggen? Breng dan de
skills van zijn toekomstige teamleden in kaart, en ga na welke vaardigheden nog
ontbreken. Heeft je kandidaat die skills wél? Dan is de kans op een culutre fit
groot: hij kan zijn nieuwe team tenslotte meteen aanvullen.



DE ZES FASEN VAN HET
SELECTIEGESPREK

Een selectiegesprek met een hoge
voorspellende waarde bestaat uit
zes fasen. In die zes fasen leer je
jouw kandidaat op verschillende
manieren kennen. Sommige fasen,
bijvoorbeeld de competenties- en
cultuurfase, zijn volledig toegewijd
aan één van de vier thema’s uit het
hoofdstuk hierboven. In andere
fasen zitten de vier thema’s op hun
eigen manier verweven. Dit zijn de
zes fasen in kwestie:

•  Startfase
•  Persoonlijkheid
•  Kennis en vaardigheden
•  Competenties
•  Cultuur
•  Eindfase

De zes fasen van het selectiegesprek
bespreken we hierna één voor één.



Startfase

Persoonlijkheid

Kennis en vaardigheden

Competenties

Cultuur

Jouw kandidaat hoopt dat hij de baan krijgt die jij aanbiedt, maar hij weet dat
zijn kansen afhangen van de manier waarop hij in jullie gesprek presteert.
Daardoor is hij waarschijnlijk nerveus. Tijdens de startfase van het
kennismakingsgesprek, is het dus belangrijk dat jij jouw kandidaat op zijn
gemak stelt. 

Na de startfase van het kennismakingsgesprek, is het tijd om te ontdekken wie er
tegenover je zit. Dit is het moment dat je jouw kandidaat laat vertellen over wie
hij is, zowel als mens als professional. Tijdens de persoonlijkheidsfase krijg je
een beeld van de kernwaarden van je gesprekspartner: je komt er dus achter in
hoeverre zijn karakter aansluit op de waarden en normen van jouw werk- of
opdrachtgever. 

In fase drie van het selectiegesprek weet je wie je tegenover je hebt: nu is het
moment om erachter te komen wat jouw kandidaat kan. Dat doe je door eerst in
te zoomen op zijn hard skills. Ga dus na welke diploma’s de sollicitant heeft, en
met welke taken hij ervaring heeft. Probeer te ontdekken hoe goed hem die taken
afgingen bij een vorige werkgever.

Jouw kandidaat is natuurlijk meer dan zijn cv: aan jou de taak om te ontdekken
welke competenties (ook wel: soft skills) hij heeft. De competenties van jouw
sollicitant toets je het best aan de hand van de STARR-methode – daarover later
meer.

Nu je precies weet waar je gesprekspartner goed in is, is het belangrijk om
nogmaals op zijn menselijke kant in te zoomen. Heb je nog vragen over de
thema’s ‘Kernwaarden’ en ‘Interesses’ na fase 1? Dan kun je die nu ophelderen.

Heb je elke fase afgerond? En heb je nu een goed beeld van zowel de menselijke
kant van je kandidaat, als van zijn competenties? Dan kun je het gesprek
afronden. 

Eindfase



GESPREKSMETHODEN

Tijdens een selectiegesprek wil je véél meer dan iemand
oppervlakkig leren kennen. Immers: op basis van jullie
conversatie moet jij beoordelen of je gesprekspartner
succesvol kan zijn in de functie die je aanbiedt. Die beoordeling
kun je alleen goed maken als jij je gesprek methodisch
aanvliegt. Dat wil zeggen: als je door gebruik van specifieke
gesprekstechnieken het onderste uit de kan haalt. 

Drie methodes zetten we hieronder op een rijtje, maar let op:
deze lijst is verre van compleet.

· De STARR-methode
· De OMA-methode
· De LSD-methode

De drie gespreksmethoden bespreken we hieronder één voor
één.



De STARR-methode
De STARR-methode is misschien wel de 
belangrijkste techniek die je tijdens een selectiegesprek kunt gebruiken. Het
zorgt ervoor dat je een écht goed beeld krijgt van de competenties van je
kandidaat. In plaats van dat jouw sollicitant vertelt waar hij goed in is, en jij dat
blind van hem moet aannemen, onderwerp je aan de hand van de STARR-
methode de competenties van jouw kandidaat aan een test. 

Allereerst goed om te weten, STARR staat voor:

•  Situatie
•  Taak
•  Actie
•  Resultaat
•  Reflectie

Hieronder beschrijven we hoe je de STARR-methode effectief toepast.

Als recruiter weet je welke competenties jouw opdracht- of werkgever in zijn
ideale kandidaat zoekt. Je weet ook welke competenties jouw kandidaat claimt te
hebben, en dat die (in ieder geval grotendeels) aansluiten op jouw zoekprofiel.
Anders had je hem nooit aan je sollicitatietafel uitgenodigd.

Wil je ontdekken of jouw sollicitant inderdaad de kwaliteiten heeft waar je werk-
of opdrachtgever naar op zoek is? Ga dan als volgt met de STARR-methode te
werk:

Vraag je kandidaat een Situatie te schetsen waarin hij een beroep moest doen op
de vaardigheid die je wilt toetsen. Laat hem vertellen over de Taak die vanwege
de ontstane situatie uitgevoerd moest worden, en welke Actie hij vervolgens
heeft ondernomen. Laat hem beschrijven wat het Resultaat van zijn werk was, en
vraag om een Reflectie op zijn eigen handelen. 



In het voorbeeld hieronder legt een kandidaat uit waarom hij goed cijfers kan
analyseren.

“Ik werd bij Verzekeraar X aangenomen om een probleem met hun boekhouding op te lossen. Bij
mijn opdrachtgever klopte de eindbalans wel, maar door foute interne boekingen waren veel
bedragen voor onze accountants onzichtbaar geworden (Situatie).”

“Mij werd gevraagd om het probleem voor het einde van het jaar te achterhalen en de boekingen
voor de accountants zichtbaar te maken (Taak).”

“Ik heb in de maanden die volgden 300.000 boekingen handmatig gecorrigeerd door grote Excel-
bestanden te analyseren. Sommige bestanden waren meer dan 100.000 regels lang, waardoor ze
analytisch bestudeerd moesten worden (Actie).”

“Door de bestanden snel en secuur te controleren, lukte het me om het boekhoudsysteem voor het
einde van het jaar op orde te maken. Alle boekingen die hiervoor onzichtbaar waren, zijn nu
zichtbaar (Resultaat).”

 “Ik heb precies gedaan waarvoor ik werd gevraagd. Doordat ik deze complexe opdracht succesvol
uitvoerde, heb ik alle vertrouwen in mijn analyserende vaardigheden (Reflectie).

Zeg nu zelf: de kans dat de kandidaat uit het voorbeeld goed cijfers kan
analyseren, is behoorlijk groot. Dat kan niet gezegd worden over een kandidaat
die claimt goed te kunnen analyseren, maar dat niet hard kan maken door middel
van voorbeelden. Zeker weten dat jij iemand aanneemt die de juiste
vaardigheden heeft? Toets zijn skills dan aan de hand van de STARR-methode.



De OMA-methode
“Laat Oma maar thuis”, zeggen recruiters vaak. Het is zo’n gevleugelde uitspraak,
dat we het niet konden laten om dit document ernaar te vernoemen. De methode
schrijft echter niet voor dat je de moeder van je ouders thuislaat als naar je naar
een gesprek afreist, alhoewel dat waarschijnlijk ook valt aan te raden. De
methode drukt je daarentegen op het hart niet te snel te oordelen, en alleen op
basis van feiten beslissingen te maken. ‘Oma thuislaten’ betekent in deze context
dan ook dat je je Oordelen, Meningen en Adviezen achterwege laat.

Hanteer je de methode? Dan geef je een kandidaat de kans om zichzelf te
presenteren, zonder dat je op basis van irrelevante factoren alvast een oordeel
over hem velt. Je negeert kortom je eerste indruk. Dat je kandidaat bijvoorbeeld
een ‘gek’ accent heeft, hoeft niets af te doen aan zijn kwalificaties voor jouw
vacature.

Oordelen kunnen voor een kandidaat ook positief uitvallen, bijvoorbeeld als je
een kwaliteit of eigenschap op je gesprekspartner projecteert. Dat komt voor als
je sollicitant eigenschappen heeft die normaal gesproken hand in hand gaan met
de eigenschap waar jij naar zoekt. Want misschien zijn de meeste linkshandigen
die jij kent wel stressbestendig, maar dat wil nog niet zeggen dat de linkshandige
die bij jou solliciteert z’n zenuwen ook goed in bedwang kan houden. Niet doen
dus, eigenschappen projecteren.

Tijdens een selectiegesprek is het bovendien belangrijk dat je meningen en
adviezen geen aandacht geeft, schrijft de OMA-methode voor. Dat wil zeggen:
een kandidaat kan wel vinden dat zijn opdrachten lastig waren, en dat hij
daardoor altijd mindere resultaten heeft behaald, maar onderzoek aan de hand
van de STARR-methode of dat ook echt zo is. Laat die mening van je kandidaat in
ieder geval niet meewegen. 

En wat betreft adviezen: ga niet af op een referentie die je vertelde dat jouw
kandidaat wel snel, maar niet secuur werkt. Probeer, opnieuw het liefst aan de
hand van de STARR-methode, zelf tot dat oordeel te komen (of het te
ontkrachten).



De LSD-methode
Wist je dat uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de informatie die je krijgt in
je gedachten blijft hangen? Geen fijne statistiek voor recruiters die op basis van
zoveel mogelijk informatie een gedegen oordeel over een kandidaat moeten
vellen. En dus wordt recruiters aangeraden om van de LSD-methode gebruik te
maken. Die staat voor Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

Dus: is jouw sollicitant net aan de STARR-methode begonnen? Vat dan de
situatie samen die hij volgens jou net heeft geschetst. Klaar met samenvatten?
Vraag je kandidaat of je het inderdaad goed hebt begrepen. En zijn er
onderdelen van de situatie die je nog steeds niet vat? Vraag daar dan op door,
zodat je een totaalplaatje krijgt. 

Resultaat? Alle informatie die de kandidaat jou geeft, sla je op. Op basis van al
die informatie kun je beter analyseren of je sollicitant een match is, dan wanneer
je slechts 20% van zijn verhaal onthoudt.



Aan de hand van dit document voer jij betere selectiegesprekken. Met de kennis
die je nu hebt, vraag je naar informatie die écht iets zegt over de slagingskans
van je kandidaat, waardoor het gesprek niet blijf hangen in een oppervlakkige
kennismaking. Bovendien voer je vanaf nu een logisch gefaseerd gesprek,
waardoor de informatie geordend tot je komt, en jij een potentiële match beter
kunt analyseren. Tot slot helpen de gespreksmethoden uit dit document je bij het
optimaliseren van de informatie die je tot je neemt, en bij het uitsluiten van bias.

Dit document is echter slechts het puntje van de ijsberg. In feite bevat het niet
meer dan een fractie van de informatie uit de e-learning ‘Word een STER in
STARR’, die exclusief wordt aangeboden door De Academie voor
Arbeidsmarktcommunicatie (AvA). 

Ben jij een beginnend recruiter en wil je jouw kennis uitbouwen? Dan mag je die
e-learning niet missen! Je vindt het op de AvA-website
(academievoorarbeidsmarktcommunicatie.eu) door vanaf de homepage op
‘Trainingen’ te klikken, en daarna onder het kopje ‘E-learnings’ te kiezen voor 
‘E-learning: Word een STER in STARR’. 

Ben jij een werkgever? En wil je jouw nieuwe recruiters goed beslagen ten ijs
laten komen? Overweeg de e-learning dan aan te bieden in je onboarding.

WORD EEN STER IN HET VOEREN VAN
SELECTIEGESPREKKEN



De e-learning ‘Word een STER in STARR’ transformeert de manier waarop jij
selectiegesprekken voert. Na het volgen van de cursus pak jij als echte expert de
leiding aan de sollicitatietafel. Dat doe je aan de hand van de vier thema’s en zes
fasen waar je in dit document kort mee kennismaakte: in de cursus ga je diep op
die materie in.

Zoals de titel van de e-learning doet vermoeden, is de STARR-methode de
hoofdmoot van de cursus. In ‘Word een STER in STARR’ leer je aan de hand van
praktijkvoorbeelden hoe je de methode effectief inzet. Gesprekstechnieken als
OMA en LSD komen vanzelfsprekend in de e-learning naar voren, net als vijf (!)
andere methoden die jouw selectiegesprek kunnen maken of breken.

Heb je de e-learning afgerond? Dan ben je in staat om een selectiegesprek met
een hoge voorspellende waarde te voeren: de kwaliteit van de kandidaten die je
aandraagt schiet erdoor omhoog. Bovendien krijg je een bewijs van afronding:
een fijn papiertje om op zak te hebben. De Academie voor
Arbeidsmarktcommunicatie staat in de Nederlandse recruitmentwereld hoog
aangeschreven: jouw certificaat bewijst dat je een echte vakman of vakvrouw
bent!

OVER ‘WORD EEN STER IN STARR’


