
Je volgende werknemer 
in 9 stappen.

De handleiding om je volgende 
werknemer aan te werven.



Het vinden van de best mogelijke mensen die binnen jouw cultuur passen en bijdragen aan jouw 
organisatie is een uitdaging, maar ook een kans. Na lang wikken en wegen toch nog de verkeerde kandidaat 
aanwerven? Het is een dure vergissing die heel wat bedrijven wel eens maken. Om te vermijden dat jij straks 
met een foute kandidaat in zee gaat, is een sterke rekruteringsprocedure een must.
 
Wij helpen je graag doorheen het rekruteringsproces van het zoeken en het behouden van het juiste talent. 
We bespreken volgende onderdelen:

1. Jobomschrijving
2. Job posting/ job sharing
3. Zoektocht
4. Sollicitatiegesprek
5. Referentiecheck en optionele testings
6. Feedback
7. Contractonderhandeling
8. Onboarding
9. Behouden van talent



Start met een sterke jobomschrijving. Het is een element dat vaak 
onderschat wordt, maar weet dat je jobomschrijving het 
visitekaartje van je bedrijf is: het vertelt wie je bent, wat je doet, hoe 
je in het (bedrijfs) leven staat en vooral waar je naartoe wilt.

1 JOBOMSCHRIJVING



Een goede jobomschrijving maakt al een groot verschil. Focus op alle vereiste competenties, zowel hard skills als soft skills. 
Schep een duidelijk beeld van je verwachtingen en wat je als werkgever te bieden hebt, maar vergeet zeker niet om ook de 
persoonlijkheid van je bedrijf toe te lichten en waarvoor ze staat.  
 
Als bedrijf hebben we allemaal veel concurrerende prioriteiten en zijn onze middelen soms wat schaars om alle uitdagingen op 
de best mogelijke manier aan te pakken. Om te slagen richten we ons op de ontwikkeling van onze activiteiten en tal van andere 
zaken die misschien onbeduidend zijn, maar die onze aandacht nodig hebben voor de goede werking van ons bedrijf.
 
En na verloop van tijd, wordt het zoeken van talent de hoogste prioriteit om aan de vraag te voldoen.
 
Door deze tijdsdruk, wordt het schrijven van een overtuigende jobomschrijving vaak onderschat en zorgt het voor een stap 
terug in de zoektocht naar kandidaten die snel kunnen worden gevonden.
 
Een statische jobomschrijving trekt veel irrelevante kandidaten aan. Daarom is het belangrijk om wat tijd te besteden aan het 
schrijven van een specifieke jobomschrijving in plaats van deze te kopiëren van het internet of gebruik te maken van sjabloon 
beschrijvingen.
 
Voor kleine bedrijven is het van cruciaal belang om zich te onderscheiden in een menigte van grote concurrenten. 

Maar hoe beginnen? Wat moet je allemaal in je jobomschrijving zetten? 



Takenpakket

Zodra een jobomschrijving de aandacht van 
een kandidaat trekt, zullen de opgesomde 
taken worden uitgewerkt om ervoor te 
zorgen dat de kandidaat goed 
gekwalificeerd is. Bij het opstellen van een 
lijst met primaire taken en 
verantwoordelijkheden moet je ernaar 
streven de lijst zo kort en effectief mogelijk 
te houden. Er mogen niet meer dan tien 
taken aan de functie worden gekoppeld en 
er mogen niet meer dan twee zinnen aan 
elke taak worden gewijd. Elke taak moet 
worden beschreven in resultaatgerichte 
termen, die een actie en een doel bevatten

Kandidaat

Om kandidaten aan te trekken die het best 
bij jouw bedrijf passen, is het belangrijk om 
een profiel op te stellen van hoe je 
“perfecte kandidaat” er uit zou zien. Zaken 
zoals persoonlijkheid, ervaring en 
competenties zijn hier noodzakelijk. Maak 
daarom een duidelijk onderscheid tussen 
“need to have” & “nice to have”. Stel dus 
prioriteiten op van zaken waar je niet 
onderuit kan.

Titel

Bij het maken van een jobomschrijving is de 
eerste stap het geven van een functietitel 
aan de functie. Hoewel een functietitel 
slechts een paar woorden mag zijn, speelt 
deze een cruciale rol in het doel van een 
functiebeschrijving. De functietitel is de 
toegangspoort tot de talentenpool die je 
zoekt.

Inleiding bedrijf

Het is belangrijk voor de kandidaten te 
weten bij welk bedrijf ze terechtkomen. 
Daarom is het belangrijk om zoveel 
mogelijk informatie mee te geven aan de 
lezer zodat ze een zo goed mogelijk beeld 
hebben van wie je bent als bedrijf.



Afsluit

Roep de lezer op om te solliciteren, dat 
bevordert de conversie enorm. Maak het 
solliciteren niet te vrijblijvend en noem ook 
altijd een sluitingsdatum aan het eind van 
je vacaturetekst. En last but not least: geeft 
de kandidaat de mogelijkheid om contact 
op te nemen als ze vragen hebben.

Bonuspunten 
bedrijf

Om je bedrijf nog extra in de verf te zetten 
en je te differentiëren van je concurrenten, 
is het goed om nog extra 
informatie/voordelen mee te geven zoals 
werksfeer, teambuilding, office dog,… dit 
zorgt ervoor dat de kandidaten zich nog 
meer aangetrokken voelen tot de functie en 
het bedrijf.

Salarisvoorwaarden

Het salaris is een optioneel onderdeel van de functiebeschrijving, 
maar moet altijd in overweging worden genomen. Indien gebruikt 
kan het salaris op verschillende manieren worden uitgedrukt: als 
een bereik, als een vast aantal of als een plafond of vloer van de 
vergoeding. De bekendmaking van het salaris van een functie kan 
echter zowel voor de kandidaat als voor de werkgever beperkend 
zijn. Het instellen van zelfs een bereik van de vergoeding kan 
talent uitsluiten dat een werkgever bereid is om buiten het bereik 
te gaan.

 



jobomschrijving klaar? GOOD JOB! 
Nu is het tijd om deze ook de wijde wereld in te sturen zodat je de 
beste kandidaten kan aantrekken.

2 JOB POSTING



Waarom is dit zo belangrijk?
 

De jobomschrijving posten geeft je de kans om je vacature (en 
bedrijf) te promoten en zo meer mensen te bereiken dan 
wanneer je dit enkel op je website post. Een goede 
jobomschrijving zorgt voor een positieve employer branding, wat 
een grote factor is voor een kandidaat om te solliciteren bij jou.
 
Een jobomschrijving posten kan gratis of je kan er een budget 
voor vrijmaken.  Beiden hebben hun voor- en nadelen.
 

GRATIS: VDAB, Indeed

BETALEND: Indeed 
Premium, LinkedIn 
Recruiter, Facebook ad, 
Instagram Ad, Monster



GRATIS

✅ Kostenloos
✅ Makkelijk bruikbaar

❌ Massabereik
❌ Gelimiteerd
❌ Concurrentie
❌ Snel onderaan het ranking systeem

BETALEND

✅ Doeltreffend
✅ Groter bereik
✅ Betere kandidaten
✅ Minder concurrentie
✅ Mooie lay-out
✅ Betere rekruteringsflow

 

❌ Hogere kostprijs



Dus is betalend beter?
 
Niet noodzakelijk. Voor de grote meerderheid van functies 
presteren de gratis jobsites zeer goed. Betalende advertenties 
zorgen er wel voor dat je nog een groter en vooral doeltreffender 
bereik hebt.  Maar ze zijn kostelijk.
 
Vergeet nooit dat een slecht geschreven jobomschrijving nooit de 
beste kandidaten zal aantrekken, of je nu betaalt voor een 
advertentie of niet. Wees er dus zeker van dat de jobomschrijving 
helemaal in orde is voordat u begint.



Nu je de jobomschrijving online hebt gezet, kan je ofwel wachten 
dat kandidaten je contacteren en/of je kan actief op zoek gaan naar 
de geschikte kandidaat.

3 ZOEKTOCHT



ACTIEVE ZOEKTOCHT

PASSIEVE ZOEKTOCHT

Je gaat actief op zoek gaan naar geschikte 
kandidaten.

Je wacht op binnenkomende reacties van 
kandidaten die online solliciteren of je een mail 
sturen.
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Conclusie: 
Actief werven kan tijdrovend zijn, vooral als je er geen 
ervaring mee hebt. Deze manier van rekruteren wordt 
echter steeds crucialer om het beste talent te vinden 
en de groei van jouw organisatie te realiseren.



Het sollicitatiegesprek is een van de belangrijkste onderdelen in het 
selectieproces. Tijdens een sollicitatiegesprek kan je niet alleen 
dieper ingaan op de vaardigheden en werkervaring die iemand 
heeft genoemd in zijn/haar CV, je kan ook beter beoordelen of 
iemands motivatie en persoonlijkheid bij jouw organisatie passen.

4 SOLLICITATIEGESPREK



Maar doe het wel goed. Wie onvoldoende 
voorbereiding op een sollicitatiegesprek doet, 
kan een heel verkeerd beeld krijgen van een 
kandidaat of juist de geschikte kandidaten 
wegjagen. 

Hier vind je 11 tips voor het voeren van een 
geslaagd sollicitatiegesprek.
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1. Bereid je goed voor

Ook jij als werkgever dient je huiswerk te maken. Neem vooraf de tijd om na te gaan welke waarden en kwaliteiten een kandidaat moet bezitten om een succesvol lid 
van jouw team te worden en gebruik het gesprek om de kandidaat te laten vertellen hoe ze die kwaliteiten tot nu toe hebben laten zien.

Als je geen tijd neemt om je voor te bereiden op een sollicitatiegesprek, dan bestaat de kans dat je uiteindelijk de kandidaat aanneemt die je het meest mag terwijl 
die misschien helemaal niet de beste match is voor jouw bedrijf.

Door je goed voor te bereiden zorg je er niet alleen voor dat het gesprek soepel verloopt, het voorkomt ook dat je vergeet naar bepaalde informatie te vragen.

2. Stel kandidaten op hun gemak

Veel werkzoekenden zijn zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek. Doe daarom je best om ze vooraf op hun gemak te stellen. Begin niet gelijk met het stellen van 
moeilijke vragen, maar hou het nog even luchtig.

Als je met meerdere personen bent, stel dan iedereen voor.  Vertel kort wie ze zijn, welke functie ze hebben en waarom ze bij dit sollicitatiegesprek aanwezig zijn. Zo 
kan de kandidaat even rustig opwarmen voordat het gesprek begint.

3. Laat de juiste mensen de gesprekken voeren

Het sollicitatiegesprek is een cruciaal moment om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor de functie. Laat dit dan ook voeren door de mensen die dit het 
beste kunnen beoordelen. Denk daarbij aan de directe manager, maar ook bijvoorbeeld aan een collega die vergelijkbaar werk doet en een naaste collega wordt.

Uiteraard zit jij als HR-manager of recruiter ook bij het gesprek, om een goed beeld te vormen. Maar vakinhoudelijke experts mogen best nooit ontbreken.

4. Behandel kandidaten als klanten

Sollicitanten zijn net klanten: als ze een slechte ervaring hebben, zullen ze zich niet schamen dat rond te vertellen in hun kennissenkring of zelfs daarbuiten. Een 
goede candidate experience is dan ook van groot belang.

Behandel iedereen dus met respect. Kom op tijd voor het gesprek en weet wie je tegenover je hebt. Zij doen immers hetzelfde voor jou. Ook als je snel weet dat 
dit niet de juiste kandidaat is, zet je nog steeds je beste beentje voor. Het blijft een klant.



5. Stel niet alleen de standaardvragen

‘Waar wil je zijn over vijf jaar?’ Het is een bekende vraag naar iemands ambitie en uitgestippelde carrière pad. Maar omdat die vraag in elk boekje voorkomt, heeft 
iedere sollicitant zijn antwoord op deze vraag al klaar. De vraag zegt dus vooral iets over hoe goed de sollicitant zich heeft voorbereid. Prima, maar stel daarnaast ook 
sollicitatievragen die de kandidaat niet verwacht om een idee te krijgen van hoe hij omgaat met onverwachte situaties.

“Wanneer ben je het meest succesvol in je carrière geweest en wat was jouw aandeel hierin?”, kan een leuke vraag zijn. Of: “Als je het helemaal zelf voor het zeggen 
hebt, wat zou dan het allerliefste willen doen/bereiken in je carrière?”

6. Vraag naar praktische voorbeelden

Vragen die zijn gebaseerd op praktijksituaties geven de meest waardevolle antwoorden. Ze laten zien hoe iemand met een bepaalde situatie zou omgaan en of 
iemand geschikt is voor de functie. Vraag dus bijvoorbeeld hoe iemand problemen oploste bij het uitvoeren van een specifiek project. Als ‘commitment’ belangrijk 
voor jou is, dan vraag je aan kandidaten om een voorbeeld van een keer dat ze vasthielden aan iets, zelfs toen het enorm tegen zat.”

7. Luister meer dan je praat

Voorkom dat je zelf te veel aan het woord bent. Uiteraard vertel je iets over de functie en het bedrijf (zie ook volgend punt) en stel je gerichte vragen. Maar daarna 
is het de beurt aan de kandidaat. Hoe meer je hem/haar laat praten (en uitpraten) hoe beter jij een beeld kan vormen van zijn/haar kwaliteiten (en 
communicatieve vaardigheden, als dat een belangrijke eis is).

En: een goede kandidaat komt vanzelf met vragen aan jou. Maai hem dus niet al het gras voor de voeten weg. Hoe minder je vertelt, hoe beter je kunt checken of 
hij nog uit zichzelf met gerichte vragen komt. Een kandidaat die dan geen vragen stelt, heeft zich duidelijk niet goed voorbereid en is dus niet echt geïnteresseerd.

8. Vertel over je bedrijf en werksfeer

Het is net zo goed jouw taak het bedrijf aan jouw sollicitant te verkopen als andersom. Maak de kandidaat duidelijk wat voor arbeidsvoorwaarden jouw bedrijf te 
bieden heeft. Vertel over doorgroeimogelijkheden, de normen en waarden, waarom mensen het leuk vinden om voor jouw bedrijf te werken en hoe de werksfeer 
eruitziet. Met name millennials vinden sfeer en maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf minstens zo belangrijk als functie en salaris.



9. Maak aantekeningen

Natuurlijk is het niet de bedoeling een transcriptie te maken van wat de sollicitant allemaal zegt, maar schrijf wel de belangrijke punten op. Zo kun je achteraf 
makkelijker herinneren wat hij/zij in het verleden bereikt heeft en wat zijn/haar kwaliteiten zijn. Deze aantekeningen zullen je achteraf ook helpen bij het vergelijken 
van verschillende kandidaten.

10. Laat de kandidaat weten waar hij/zij aan toe is

Een van de meeste voorkomende klachten onder werkzoekenden is dat zij niets meer te horen krijgen na een sollicitatiegesprek. Denk je een geschikte kandidaat te 
hebben? Laat hem dan weten wat de vervolgstappen zijn. Als je vindt dat de kandidaat niet geschikt is, eindig het sollicitatiegesprek dan met een positieve noot, 
maar hou hem niet aan het lijntje. Geef geen valse hoop door te zeggen dat hij een kans maakt terwijl dat niet zo is.

Maar neem ook de tijd om het sollicitatiegesprek te evalueren. Maak geen overhaaste beslissingen, en al helemaal niet op basis van de eerste indruk (zie ook 
volgend punt). Misschien vindt jouw collega trouwens wel iets heel anders.

11. Ga niet alleen af op een eerste indruk

Het is een natuurlijke eigenschap van mensen om snel een oordeel te vellen over een situatie of een persoon die we tegenover ons hebben. Heel vaak bevat die 
eerste indruk een kern van waarheid, maar soms vergissen we ons ook. Zeker als het gaat om het beoordelen of iemand een geschikte werknemer is of past in 
jouw team.

Mensen kunnen een verpletterende indruk maken, maar achteraf toch minder geschikt zijn. En andersom heb je mensen die wat terughoudend overkomen, maar 
uiteindelijk perfect passen. Kijk uit dat je dit soort ‘ruwe diamanten’ niet te snel afschrijft. Gebruik het sollicitatiegesprek om te achterhalen in welke kwaliteiten 
diegene uitblinkt. Daar dient het sollicitatiegesprek trouwens voor!

Wij hebben ook een 
E-book van voorbeeldvragen over 73 
verschillende competenties.  
Vraag ernaar via hello@str8forward.be!



Zowel hard als soft skills kun je op een objectieve manier
beoordelen met behulp van testings.

5 REFERENTIE & TESTINGS



Een referentiecheck wordt vaak vergeten, maar is zeker niet te verwaarlozen in een sterk rekruteringsproces. 
De vorige werkgever van de kandidaat die je voor ogen hebt, kan je waardevolle informatie geven over de 
competenties van zijn ex-medewerker, de werkattitude en de manier van samenwerken met klanten en collega’s. 

Heb je bepaalde competenties nog niet duidelijk in kaart kunnen brengen? Bespreek deze ook tijdens de 
referentiecheck, dit levert ongetwijfeld nuttige inzichten op.

Testings helpen bedrijven om de competenties van kandidaten in kaart 
te brengen. Hierbij kan je specifieke vaardigheden zoals talenkennis of 
pc-vaardigheden testen, maar ook andere competenties die belangrijk 
zijn voor de functie zoals bijvoorbeeld analytisch denkvermogen, 
nauwkeurigheid, planning en organisatie... 

 
Ook persoonlijkheidstest kan heel wat inzichten bieden over hoe goed 
een kandidaat past bij de functie en het team. En zal hij of zij wel vlot 
kunnen meedraaien in je organisatie? 

 
Een medewerker die goed past binnen het bedrijf, is gemotiveerder en 
blijft langer in dienst.

https://www.werkgevers.brightplus.be/blog/referentiecheck-tips-voor-een-professionele-aanpak


Feedback na afloop van een sollicitatiegesprek is een van de beste manieren 

om kandidaten te helpen, maar het is ook een van de moeilijkste dingen om 

te doen.

6 FEEDBACK



Met feedback help je kandidaten om te ontdekken wat goed ging en wat ze kunnen verbeteren. Als ze de job krijgen, weten ze waar ze zich 
op moeten richten en als ze worden afgewezen, is het duidelijk wat ze in hun volgende sollicitatiegesprek beter kunnen doen.
Het lijkt misschien moeilijk, of zelfs ongemakkelijk om een kandidaat feedback te geven, maar het is eigenlijk heel onaardig om 
feedback te weigeren of de kritiek vaag te houden.
Feedback na een sollicitatiegesprek is heel belangrijk, omdat het voor een betere candidate experience zorgt en zo je bedrijf in een mooi 
daglicht zet. Of je nu een groot of een klein bedrijf bent, zowel je organisatie als je sollicitanten zullen ervan profiteren als je feedback geeft.

   3. Hoe goede feedback 
klinkt

Feedback na een sollicitatiegesprek zou 
over het algemeen een lijn moeten volgen 
als deze: je bedankt de sollicitant voor het 
gesprek -> je haalt haar/zijn sterke 
punten aan -> je bespreekt de 
aandachtspunten -> je geeft advies en 
informatie over de volgende stappen.

1. Bereid de feedback voor

Feedback werkt het beste als het gesprek goed is 
voorbereid. Een standaard vragenlijst en zorgvuldig 
gemaakte notities zorgen ervoor dat de informatie 
die je geeft nuttig is voor de kandidaat en 
overeenkomt met de verwachtingen die bij de baan 
horen. Zorg ervoor dat de lijst met vragen voor elk 
interview klaar ligt en dat je makkelijk 
aantekeningen kunt maken, zodat je achteraf de 
balans kunt opmaken.

 
Na het interview praat je met het team, vergelijk je 
aantekeningen en stel je een lijst op van de 
belangrijkste sterke en zwakke punten. Dit moet 
opbouwend zijn en niet alleen maar kritisch. Deze 
lijst gebruik je om de kandidaat feedback te geven.

 

2. Wat voor feedback heeft       
een kandidaat nodig?

Het doel van feedback is kandidaten te helpen 
om beter te worden in hun volgende baan, of 
dat nu bij jou is, of bij een ander. Feedback 
moet dingen uitlichten waar ze mee verder 
kunnen en je moet ze duidelijke, eerlijke 
antwoorden geven over wat ze kunnen 
verbeteren. Die duidelijkheid is heel belangrijk. 

Als het te vaag blijft, kan de kandidaat er niks 
mee. “Er was gewoon geen klik,” geeft 
bijvoorbeeld totaal geen nuttige informatie die 
de kandidaat kan gebruiken om iets te 
verbeteren.

https://www.hellotalent.com/blog/how-to-give-effective-interviews/?utm_source=Blog&utm_medium=Blogpost&utm_campaign=How-Give-Effective-Interviews-inblog&utm_content=BlogArticle%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.hellotalent.com/blog/how-to-give-effective-interviews/?utm_source=Blog&utm_medium=Blogpost&utm_campaign=How-Give-Effective-Interviews-inblog&utm_content=BlogArticle%22%20%5Ct%20%22_blank
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Bedanken

Vergeet nooit om kandidaten te 
bedanken voor de tijd die ze aan het 
interview gespendeerd hebben. 

Mensen hebben energie gestoken in hun 
voorbereiding en hun agenda 
omgegooid om met je af te spreken en je 
moet laten zien dat je dat waardeert.

 

Aanhalen van + punten

Vertel iemand wat hij goed heeft gedaan 
in het gesprek en wat zijn sterke punten 
lijken te zijn. Je complimenten moeten 
wel oprecht zijn en niet geforceerd.

Geef specifieke voorbeelden om de 
kandidaat aan te moedigen bepaalde 
krachten verder te ontwikkelen.

Advies/volgende stappen

Sluit af met advies over hoe ze je 
feedback kunnen toepassen om een 
betere kandidaat te worden en vertel ze 
de vervolgstappen. 

Dat kan een volgend interview zijn, of 
een sollicitatiegesprek bij een andere 
organisatie, waarvoor ze je feedback 
kunnen gebruiken.

Bespreken van aandachtspunten

Misschien voelt dit soms ongemakkelijk, maar 
het is essentieel. Je moet in je feedback eigenlijk 
nooit de punten overslaan die iemand kan 
verbeteren. 

Geef specifieke voorbeelden van zaken die 
volgens jou ontbraken in hun ervaring en/of 
antwoorden. Het is niet de bedoeling dat dit 
harde kritiek is. In plaats daarvan moet het 
nuttige informatie zijn die ze kan helpen om het 
de volgende keer beter te doen.



“Allereerst wil ik je bedanken dat je hierheen bent gekomen voor een gesprek en voor de tijd 
die je in de voorbereiding hebt gestoken. We waarderen dat zeer van onze sollicitanten. Tijdens 
het gesprek waren we onder de indruk van jouw strategie in de klantcase die we voorleggen – 
en je deed dat helemaal onvoorbereid! De meeste mensen zeggen alleen maar dat ze het 
zullen oplossen, maar jij liet zien dat je in staat bent om uit te zoomen en het grotere geheel 
bekijkt. Dat was heel tof om te zien.

Een van de dingen die we in het gesprek misten, waren concrete voorbeelden van 
conflictoplossingen. In deze functie krijg je te maken met boze klanten en collega’s met stress 
en we kregen niet het gevoel dat je al veel ervaring hebt op dit gebied. We denken dat je in de 
toekomst een veel sterkere kandidaat bent als je aan deze vaardigheid werkt.

We vonden je echt leuk en zagen dat je op een aantal punten een geweldige aanvulling op het 
team zou kunnen zijn, maar we denken niet dat je veel plezier in de functie zal hebben, zolang 
je vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing nog niet verder ontwikkeld zijn. Ik zou je 
aanraden om eens te praten met het team van de klantenservice in je huidige functie, vraag ze 
om advies en kijk of je misschien een paar uur per week met ze kunt werken om die 
vaardigheden te ontwikkelen.”

6
Dit is een eenvoudig voorbeeld van hoe zo’n 
gesprek zou kunnen gaan:

In dit geval heb je de kandidaat afgewezen, wat 
niet leuk is, maar je hebt ook de informatie 
gegeven die hij nodig heeft om beter te worden 
in zijn werk. 

Dit soort feedback helpt kandidaten op de 
langere termijn en geeft een betere candidate 
experience, wat uiteindelijk een positief effect 
heeft op je employer brand.



Salarisonderhandelingen beginnen meestal zodra je iemand een baan 

aanbiedt. Tijdens het sollicitatiegesprek probeer je hier samen uit te komen. 

Daarbij is het belangrijk dat beide partijen tevreden zijn met de uitkomst. 

Je hebt er niets aan als iemand na een tijdje vertrekt omdat de beloning toch 

blijkt tegen te vallen

7 CONTRACTONDERHANDELING



Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor.

1. Wees goed voorbereid
Een goede voorbereiding vergroot de kans op succesvolle salarisonderhandelingen. Hiermee voorkom je dat je afspraken maakt die niet haalbaar zijn. Je moet vooraf 
onder meer nadenken over een geschikt salaris en de arbeidsvoorwaarden in een CAO.
 

2. Schat de onderhandelingsstijl in

Iedereen onderhandelt op zijn eigen manier. Zo zal de ene sollicitant meteen instemmen met je bod, terwijl de ander er zo veel mogelijk uit probeert te slepen. Maak 
daarom een inschatting van de onderhandelingsstijl van de kandidaat.
Zo zal een begeerde kandidaat die schaars en gewild is, en ook weet hoeveel hij waard is, sneller de confrontatie opzoeken. Vraag jezelf van tevoren af hoe je hier tijdens 
het sollicitatiegesprek mee omgaat.
 
3. Denk goed na over een alternatief dat je kan bieden.

Onderhandelen is namelijk een kwestie van geven en nemen. Misschien kan je bepaalde wensen van de sollicitant niet inwilligen, terwijl je daar wel bepaalde 
arbeidsvoorwaarden tegenover kan zetten.  Als je minder ruimte hebt voor een hoger salaris kan je bijvoorbeeld tegemoetkoming komen met flexibele werktijden of de 
mogelijkheid om thuis te werken.
 

4. Onderbouw je aanbod

Geef een goede onderbouwing bij het voorstel aan je kandidaat.  Alleen een bedrag zegt niet zoveel en met een aantal argumenten maak je het bedrag een stuk 
aannemelijker. Als dat het geval is, kan je bijvoorbeeld aangeven dat collega's met dezelfde ervaring bij jou ongeveer hetzelfde salaris verdienen.
Het bod zal bovendien beter landen als je wijst op de voordelen van de functie, zoals de hoeveelheid vakantiedagen, mogelijkheid om opleidingen te volgen, extralegale 
voordelen...  
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5.. Kruip in de huid van de sollicitant

Je mag niet alleen letten op wat je wilt bereiken, maar je net zo goed inleven in de persoon die tegenover je zit. Daarvoor moet je af en toe in de huid van de kandidaat 
kruipen. Wat vindt hij/zij belangrijk en hoopt hij/zij uit het onderhandelingsgesprek te halen? Vraag eventueel door als dit niet duidelijk is.
 

6. Zoek naar aanknopingspunten

Tijdens het onderhandelingsgesprek ga je op zoek naar aanknopingspunten. Waarover zijn jullie het eens en waarover niet? En waaruit bestaat het eventuele 
tegenvoorstel dat de kandidaat doet?
Ga op zoek naar mogelijkheden om hem tegemoet te komen door het beschikbare alternatieven in te zetten. Kom je er niet meteen uit, dan is het geen probleem om er 
nog een nachtje over te slapen.
 

7.  Zorg voor een snelle afhandeling

Ben je het eens geworden over het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden? Wacht dan niet te lang. Anders ontstaat verwarring doordat afspraken niet meer vers in het 
geheugen liggen.
Ook is het mogelijk dat de kandidaat meerdere sollicitaties heeft openstaan en intussen een beter bod krijgt. Geef dus zo snel mogelijk duidelijkheid door de afspraken op 
te nemen in een arbeidscontract dat de kandidaat kan ondertekenen. 

 



Het proces onboarding moet zowel duidelijk als boeiend zijn voor 
uw nieuwe medewerkers. Het bieden van duidelijke communicatie, 
mijlpalen en de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen is 
van groot belang
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1. Bedrijfsbeleid en veiligheidsbeoordelingen
Overhandig een bedrijfshandboek aan alle medewerkers en waarin ze heel veel 
antwoorden in kunnen terugvinden op de meest gestelde vragen.
Het kan hen wegwijs maken over hoe uw bedrijf werkt, wettelijke vereisten in 
verband met het in dienst nemen van personeel en training die zij moeten volgen 
voor de brandveiligheid of het gebruik van apparatuur.

4. Beoordeling van de functie en de bedrijfsethiek
Een duidelijke functiebeschrijving en de verdeling van hun rol is een belangrijke 
stap om uw nieuwe medewerker het gevoel te geven deel uit te maken van het 
team.
Geef ze alle opdrachten die u wilt dat ze in de eerste weken uitvoeren. Plan een 
paar 1 to 1 gesprekken om er zeker van te zijn dat ze op het juiste spoor zitten en 
het gevoel hebben dat ze constant duidelijkheid hebben over hun rol.

2. Tijdregistratie: overzicht van de planning
Zorg ervoor dat uw nieuwe starter weet wat zijn schema is voor de onboarding 
periode, waar hij/zij toegang toe heeft en aan wie hij/zij vragen kan stellen.

3. Kantoor rondleiding en voorstelling collega's
Het is belangrijk dat je nieuweling zich veilig en comfortabel voelt in zijn nieuwe 
baan.
Laat ze rondleiden op kantoor en stel ze aan iedereen voor (ja, zelfs aan de super 
verlegen IT'ers). Laat ze zien waar ze eten kunnen bewaren, ontspannen, eten en 
een kopje thee kunnen zetten. Ga met hen door alle ongeschreven regels heen, 
maar hou het licht en informeel.
Dit deel is ook waar je je nieuwe starter eerst moet voorstellen aan de collega's die 
ze moeten kennen als onderdeel van hun rol en naar wie ze moeten gaan voor wat.
De onboarding periode is voor een nieuweling soms wat hectisch, wees dus niet 
verbaasd als ze namen en functies vergeten. Het bieden van toegang tot de 
bedrijvengids (met foto’s is nog beter) is nuttig om dit op te volgen. 
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5. IT: apparatuur en kantoortechnologie
Zorg ervoor dat uw werknemer weet hoe hij/zij moet inloggen en alles kan bedienen 
wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar nieuwe functie.
Geef de processen die nodig zijn als ze hun wachtwoord vergeten of problemen 
hebben met hun nieuwe technologie. Bekijk of er een opleiding nodig is om hun taken 
beter uit te voeren en zo ja, laat ze dan zo snel mogelijk deelnemen aan een cursus.

6. Integratie: social media-accounts van bedrijven en aankomende 
evenementen
De socialisatie van het bedrijf is belangrijker dan u denkt als het gaat om het behoud 
van werknemers. Sociale events helpt hen om zich te binden met hun 
leeftijdsgenoten.
Als u een bedrijf hebt dat WhatsApp, een Facebookgroep of Instagram heeft, laat uw 
nieuwe werknemer dan weten dat hij of zij vanaf de eerste week is uitgenodigd om 
mee te doen.
Nodig ze uit voor een geplande borrel of vergadering buiten het werk en zorg ervoor 
dat uw team zijn best doet om de nieuwe starters aan te moedigen om mee te doen.

 
 7. Up-skilling: opleidingsmogelijkheden
Heeft uw nieuwe medewerkers een opleiding nodig om haar/zijn werk te 
vergemakkelijken? Willen ze hun kennis op een bepaald gebied vergroten in de tijd dat 
ze bij uw bedrijf werken?
Dit zijn vragen die een goede onboarding checklist moet bevatten en waarop u zich 
moet voorbereiden.
Bij sommige bedrijven is een verplichte opleiding nodig voordat de werknemer begint. 
Bijvoorbeeld: brandveiligheidstrainingen, gezondheids- en veiligheidstrainingen, of 
andere specifieke trainingen.

8. Check-ins: regelmatige vergaderingen en beoordelingen
Als nieuwe starter krijgt een groot deel van het zich comfortabel voelen in een bedrijf 
voldoende steun van het team in de eerste weken en maanden na de start.
Check elke dag in de eerste week eventjes om er zeker van te zijn dat je nieuwe 
werknemer zich goed voelt. Plan een wekelijkse bijeenkomst om er zeker van te zijn 
dat ze op schema zitten met hun opdrachten. Voorzie na zes maanden een eerste 
beoordeling om te bespreken hoe ze het doen.

Aan boord voor succes
Zoals u ziet, heeft een succesvolle onboarding veel voordelen. 
Onthoud de acht belangrijke stappen die u moet opnemen in uw checklist en u kunt 
niet fout gaan!



De ‘baan van je leven’ is allang niet meer. Dat betekent ook voor 
jouw bedrijf dat talent sneller dan gewenst kan vertrekken. 
En dat überhaupt de continuïteit en productiviteit op het spel staat. 
Hoe ontwikkel en behoud je talent?
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Na het afronden van je opleiding, gelijk als trainee aan de slag bij een bedrijf. De 
trainee groeit in zijn nieuwe functie, ontwikkelt zich steeds verder en gaandeweg 
de tijd klimt hij steeds hogerop in de organisatie. Totdat hij de nieuwe CEO is of 
met pensioen gaat. Dat waren nog eens mooie tijden voor bedrijven. Je leidde 
talent op en hoefde niet bang te zijn dat ze na alle investeringen vertrekken. 
Tegenwoordig werkt dat echter niet meer zo.

Het is voor elk bedrijf een uitdaging om talent in huis te halen. Mensen die een 
positieve impuls kunnen geven aan uw organisatie en die een bijdrage leveren 
aan betere resultaten. Maar minstens zo belangrijk als het binnenhalen van 
talent is het behouden van talent. Hoe zorg je ervoor dat die talentvolle mensen 
bij je blijven werken. Loopbaanontwikkeling is daar een essentieel onderdeel 
van. Als er voor het talent bij jouw bedrijf een goed coaching traject wordt 
opgezet dan zet je alvast een belangrijke stap in de goede richting. Maar er zijn 
meer tips en trends, die we graag even voor je op een rijtje zetten.

Hoe behoud je je medewerkers en talent? Het is in ieder geval duidelijk dat 
het bij de werving van een nieuw talent niet ophoudt. 

Eenmaal aangenomen, moet je je beloftes waarmaken en blijven 
investeren in je personeel.



Waardevol zijn

Iedereen vindt het fijn om gewaardeerd te worden.  Of 
die persoon nu vanuit zichzelf gemotiveerd is of niet.  
Een oprecht gegeven compliment is altijd goed.  Het is 
belangrijk te erkennen dat iemand van waarden is voor 
de organisatie en dat de medewerker bijdraagt aan de 
visie van het bedrijf.  Benoem de dingen die goed gaan 
en steek je energie in het coachen van je medewerkers.  

Ontwikkelen

Als je talenten aanwerft en toezegt dat ze 
zich kunnen ontwikkelen, moet je daar 
ook op inzetten.  Niet alleen met 
opleidingen, ook een modern 
competentiemanagementsysteem is 
belangrijk waar 
functioneringsgesprekken aan bod 
komen.  

Beloftes als goede werkgever 
waarmaken

Als je bij het aanwerven beloftes maakt, 
moet je die dus in de praktijk ook 
waarmaken.Het takenpakket moet 
overeenstemmen met wat er gevraagd 
werd in de jobomschrijving en 
besproken tijdens het interview

Als er aangegeven is dat er 
doorgroeimogelijkheden zijn, coach 
daar dan ook bewust op en houdt het 
niet bij een belofte.Als er 
opleidingsmogelijkheden toegezegd 
werden, zorg dan dat het in de praktijk 
geregeld wordt.

Overvragen/ondervragen

Blijf in gesprek over de loopbaan van je 
medewerkers.  Zorg dat je medewerkers de 
taken doen die het best bij hen passen en hen 
de meeste energie geven. Zo kan je tijdens de 
talentontwikkeling gesprekken vragen hoe het 
staat met de werklast.  Wordt iemand te weinig 
uitgedaagd of is de werkdruk juist te hoog dan 
kan je samen bekijken welke oplossingen er 
geboden kunnen worden.
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En nu dan?

...vraag je je misschien af. 

Wel, nu is het aan jou. Er is werk aan de 
winkel als het op jouw zoektocht naar een 
nieuwe medewerker aankomt. 

Je hebt nu in ieder geval extra tools om je 
zoektocht een upgrade mee te geven. 

Verloopt het allemaal toch wat minder vlot dan je 
had gehoopt?  

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je 
graag verder met één of meerdere aspecten van het 
rekruteringsproces.



Vragen? Hulp nodig? Feedback
Wij staan altijd klaar!    

 

Hello@str8forward.Be +32 486 86 40 41
+32 496 31 16 85

www.str8forward.be

PS: we zijn ook actief op LinkedIn en Facebook! we zouden het 
super vinden om met jou te connecteren :-)

Connecteer met mij 
via LinkedIn! 

En met mij ;-)

https://www.linkedin.com/company/str8forward
https://www.facebook.com/Str8Forward.be
https://www.linkedin.com/in/arthur-gizzi-3a03b214a
https://www.linkedin.com/in/katrienjetten/


OVER ONS
Str8Forward wordt gerund door Katrien en Arthur. 
Twee generaties die verbonden zijn door hun passie en 
drive voor werving en selectie. Moeder en zoon. 
Rode wijn en een fris pintje. Compleet verschillend en toch 
verrassend complementair. Geen afstandelijke recruiters in 
een ivoren toren, maar een authentiek duo dat graag 
luistert, met je meedenkt en snel schakelt.


