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Problematiek

Oplossing?

Te lange 
doorlooptijden

Enkel klassieke 
selectietechnieken

Vaste 
selectieprocedure 

elke functie
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https://www.poolstok.be/evidence_based
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Aanpak
Toepassing principe 1 - ... zoek naar informatie en evalueer die kritisch, 
want intuïtie en ervaring zijn slechte raadgevers

Bevraging
Kandidaten
Interne 
stakeholders

Literatuuronderzoek
Wetenschappelijke 
stand van zaken in 
kaart brengen rond 
werving en selectie

Benchmark 
Referentie-
organisaties

Deskresearch
Interne data: alle 
beschikbare info, 
RPR …

CEBMA



Uit het advies …

1. Lean RPR
2. Minder focus op diploma -en ervaringsvereisten
3. Testwijzer voor maatwerk
4. Maatwerk met oog voor objectiviteit
5. Personeelsdienst als experten



1. Lean RPR

Waarom?

• de RPR legde veel meer zaken op dan het 
rechtspositiebesluit vereist

• Auditrapport audit Vlaanderen:

“Als besturen er niet in slagen om de selectieprocedure

efficiënt en effectief op te zetten dan komt dit doordat

ze het zichzelf onnodig moeilijk maken in hun eigen

rechtspositieregeling.”

8



2. Minder focus op diploma –en 
ervaringsvereisten

Aanpak?

• uitzonderingen moeten goed gemotiveerd worden
• minimum aan ervaringsvereisten

Waarom?

• meer kansen creëren voor kansengroepen
• meer kans op grotere instroom
• ondersteund door de wetenschap
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Waarom?
Toepassing principe 8 - ...stel de kwaliteit van argumenten voor 
een oplossing in vraag, ook wanneer deze intuïtief vertrouwen 
oproepen. 

• Opleidingsniveau en werkervaring zijn zwakke 
voorspellers van werkprestaties 

• Aldus sommige kandidaten onterecht geweerd
• Aantal jaren werkervaring zegt niets over de kwaliteit 

ervan
• Ook binnen opleidingsniveaus zijn er hoge verschillen 

in cognitieve vaardigheden



3. Testwijzer voor maatwerk

Testwijzer
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https://www.poolstok.be/sites/default/files/paragraph/file/Testwijzer.pdf


Extra inspiratie nodig?

SELECTIE KOMPAS
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https://www.poolstok.be/sites/default/files/paragraph/file/PS_KOMPAS_DOC.pdf


4. Maatwerk met oog voor objectiviteit

Aanpak? 

• Gebruik maken van diverse selectietechnieken o.a. 
light AC, thuisopdrachten …

• Standaardisatie van beoordeling
• Score per competentie

• Blind voor resultaten van vorige selectiestappen

• Afsprakennota voor juryleden 

• Juryleden beoordelen apart (m.u.v. mondeling) + 
motivering van de score + antwoordschema

• …
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Waarom?
Toepassing principe 2 - ...maak geen keuzes op basis van 
consensus.

Bias vermijden door
• Beoordelaars en juryleden blind maken voor andere 

informatie over de kandidaat (vb. CV, testresultaten)
• Observatieschalen of gedragsverankerde

beoordelingschalen per competentie/vraag
• Afzonderlijke scoring met motivering, zonder overleg 
• Rangschikken van kandidaten op basis van gewogen 

gemiddelde van scores voor elk selectie-onderdeel
• Zet tests, proeven, Assessment Centers etc. niet 

louter eliminerend in.



5. Personeelsdienst als experten

“HR is meer dan procesbewaker en procedurele ondersteuner“

NU TOEKOMST

5 adm. medewerkers Incl. inhoudelijk profiel

• Taken:

– plannen en organisatie 
van de selectieprocedures

– opmaken besluitvorming

– communicatie

• Taken:

– adviseren van 
selectieproces

– expert selectietechnieken

– organiseren en uitvoeren 
generieke tests

– proactieve aanpak 
knelpuntfuncties
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Waarom?
Toepassing principe 9 - … verkies oplossingen die aansluiten 
met de praktijk, want hoe realistischer hoe beter.

• Grondige behoefteanalyse essentieel
• Opstellen selectiecriteria
• Matching behoeften aan (face) valide 

selectietechnieken
• Opstellen observatieschalen of gedragsverankerde

beoordelingsschalen
• Beoordelaarstraining
• De-biasing van het selectieproces



Vragen?
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