
Medewerkers met eenzelfde functiebeschriiving en hetzelfde

salaris verschillen in hun toegevoêgde waarde voor de orga-

nisatie. Recent onderzoek toont zelfs aan dat dê verschillen

nog groter blijken dan voorheen werd aangenomen.

Verhoog het rendement van uw selectieprocedure

'lM egl u#i ilr&ff ffi

et eeftte deel viD dit a.tikel is hmelijk íatlstilch van
aard en betreÍt lr et waardcrcn va. veÉchillen in prestátie! tussen
ÍurctiebeoeÍenran en hct schatten van .le Íinanciële waarde van
dic prestatieverschillen. Daarblj zlllei de íàctoren die het rcn-
dcment van de selectie bepalen aàn de ordekomcn. In het twee.
dc deel woÍdt nagcsaan nret welke persoónlijke capàciteits en
competentieÍàctorcn die prestaLievercllllen zijr seassociecrd.
En hoe ecn oÍgi.isatic met behulp vàn selectie invloed kan uit-
oefene. op de waardevàn de hunan rcsources. Éen aantalellec-
tievc pÍincipes en iDstÍuncntcn woÍdr besprokcn.

f" Ptéatatleverscltillen

De prcÍaties van medeweÍheÍs zijn op eei aàntal pun
ten meeLbaàr bijvoorbccld: prosrammeuts àà. de handvan het
aantal reaek pÍosranmacodc, pfodoctiemedeweÍters (nietdie

9rJ
prcstatieuerschi

aan de lopende band) aan de hand var hcr aantal serroduceeÍ.
de cenheden, (!an.l)ailscir aan dc hand van het aantal behan.
delde clitnten, verkopers ian dc hand van hun gegenereerde
omzet. Als rnen dczc gesevcns van een flinke gÍoep mede$,er-
kcn vezamel( ,  b l i jken die prcstat ies z ich peÍ f t r .cr ie bi j  be.a-
dcrins te verdelen als een rroflnale ve.delinA ízie ÍiguuÍ I, iret
op de x as de prestàtics waar natuurlijk geldL, hoe foger hoe
waardevoller en op de v as hct aantal mensen dat Llie pÍeltà
ties lcveft). De meestc rnensen pfcstcfcn'in hct nridden', meí
sen die stcfk alwijken van het semiddeldc (zowelin .egaLieve
als in posi t ieve zin)z i j .  rc lat iefzcldzaam
Dezevcrdel;ng kan wordcn gekenrnerkt door haargentddeldc en
haaÍ spreiding l)ie sprcidine wordt aanAegeven met een statisr -
sche nFat, de zosenaamde standaa..ldeviatle (sD) tsij.aàlle pÍc!-
taties van de veÍdellng valleD in het be.eikvan 3 tor +3 sD vanal
de gemiddelde preíatie De gemiddelde prcíade wodr uiree-
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ccn verkoper di€ t(,t de bcste l5 procent behoort (+ I sD), twee
keeÍ zoveel (oÍ nreerl voor ziln organisatie verd ent dan een
vc*oper mer een gcmiddelde prestatlc.
Medewerken vormer natuurlijk al ecn geselecteerde grocp
VcKchi l len russen sol l jc i tan(ei  voor deze lunct ies zoudeÍ nog

Ítrorer zijn OÍndat rnen bij selcctie met r)lllcitanten te maken
heeÍ( en niet met medewerkers, moeren de bovenstaande per-
c€nrages wordcr gccorigccrd. Huntcr c a vocrdei clcze coÊ
recties uit, op brsis van wai bckcnd is ovcr dc sclcctiviteit cn
val ld i tc i t  van Bcbruiktc sclcct icmcthodcs Dc ci j lcrs voor dc
dr ie complcxi tc i tsklasscn zi jD rcspcct icvcl i jk  19,3,  31,8 cn 47,5
pÍoccnt. Voo r ve*o pcrs , hct sccon isccrde cij icr | 20 proceni

I rinànëieiè r,ijaá;dê tà; i 5D

lntcressantcr dan het pcrcentagc onrzctst i jg ing dai

scpaa|d 8aàt mct I  sD pfcstat icverschi l ,  is  dc bi ibchorcndc
waardc in suldcns. Die 1 sD in glrldens wordt ook standaard-

suldendcviaiic sc nocmd. Als mcn dc semiddcldc omzei in eul-
dens voor cen tunctic kcnt, kcnt rnen ook de toegevocgdc
waadcvan I  sD Als die omzetvooreen Íunct ievan hose com-
plexitcit itcmiddcld Í 200 000 is, dan is dc tocgcvocsdc waar-
dc van r sD preíarieverschil200 000 x 0,46: = / 92100. Voor
hct  aemàk.e€mt men vàak Lweemaalhet gemiddelde jaarsala-
ris àls benaderins voor de semiddelde onzet in ecn functic.
Dit is een voorzichtige schatLi.gr voor veel functies is dejaar-
lijkse verkoopwaarde van de semiddelde medeweÍkcr vccl sfo-
teí dan tweemaal het jaarsalaris Uudiesch e a , I 992 )

f V;;r;É;ll;À financiële meerriviáiáé

Laten we aannemen dat een orsanisatie erin is gesláágd
een peÍecte selectieprccedure te ontwikkelen. Stelook dat de
or8án(atie ho.derd sollicitantcn we#t die de goede papieren
(qua otleidlng en ewàdng)vooÍ de functie hebben. De Íunctie
heef l  een hoos niveau van cosni t ieve complexl te iL.  Bi j  a l le
honderdwordt de procedurc àfgewikkeld. Deze resulteert voor
allen in een pr€dictiescorc Uitgaandc van een pelecte situatie
kont de predictiescoreverdeliDg van de kandidaten in de prc-
cedure exact overeen met de omzetscoreverdeline die zoublij-
ken als de kandidaten in de iuDctie werden aansesteld. Stel dat
de kandidaten die behoren tot de l0 procenthoogst scoÍenden

worden aangenomen Aan dc hand van tabcl lcn rs na tc saan
dàt de 10 pfoc.nt hoosrt  scorcndcn cen score hebben dic
minimaàl 1,28 sr)  hoecrl i8r din dc scmiddeldc scofc. Cemid-
deld scoren dc l0 proccnr hoosst scofcndcn 1,76 sD boven dc
gemiddelde scorc in dc rclccticproccdurc Hct salafis in de
l lLncr ie bcdraast scmiddcld I  100 000 pcr jaar
I)e genlddeld te vcrwachtcn tocccvoccdc waardc bcdraagt
dan 1,76 x 200 000 x 0,475 = J 167 20A. Zoals we immcrs
,agen is dc jaaromzct gclijk te stellen rnet trveemaal hetlaarsa'
larls en corrcspondccrt I sD pr€statievcrschilvoor de sollici'
tantengrocp rïrcr ccn o'nze(s(ijging van 47,5 píocenr.
Hoe scherpcr dc ofsanisat ic kan sclcctcrcn, hoe grotcr dc
baten van dc procedurc \i,ordcn Echtcr, sclcctivitcit hccft ccn
prijskêartje. Daafop korÍcn wc later terug.

f - V;-ridGii

In hctvoorgaande gingen we ui( van een peíecte selec.
iicprocedurc: dc verdeling van scores op de predictoÍ ko'nt
cxact overccn m€t de verdeling van scores op het criterilrm
'prestaiies in dc tunctie'. Selecriemerhodes zijn echter Íeilbaax
Een maat voor hct voorspellend verÍrosen van een selectie-
procedurc is de validitei!. Dit h de corelatie tussen scores op
píedictof  en cr i leÍ ium De val id i te i t  van select ieprocedures
komt zclden oÍ nooir boven de 0,60 Eén van .Le verklaÍinsen
daawoor is dat de befouwbaaÍheid van her cïlLerium laas is.
Meestàl eebtuikt men personeelsbeoordelinaen als indicator
vooÍ het prestatieniveáu van mederverken De beLrouwbaar'
hcid van die beoorclel lngen i !  echteÍsemiddeld niet  hoger. lan
0,60 Ook de overeeístenlmi.g tussen beoordelaars bil hel
nnsordenei van medewe*ers op ceschiktheid is niet gewel-
dis. Een bekend statistilch segeven is dat de vallditeit van de
predictor niet hoger ka. zljn dan de wortel uii de beÍouw-
baarheid vàn het cÍiteriun Het plaioid dat wodt gelegd aan
de val id i te i t  is  dos 0,77.
DevalidiGitkan wordeÍ opsevatals de pÍoportie van de baten
die maximaal !aalbaar zijn. Een validiteit van 0,50 betekent
dus dat maximaal dc hclft (50 prccent) van de balcn haalbaar
is. In het voorbeeld hicrbovcn seldt dat bij een validitcit van
0,50 van de J 167 200 (maximale baten) dc hellt tan woroen

sereáliseerd, te wet€n / 8 3 600 Voo^{aarden voof hct verkrij-

sen va. deze bateD zijn datl
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de orsanjsatie de soede mense. heeft aewoNenl
kandidaten in volgoÍde van vooEpelde seschiktheid woÍ-

de sollicitàtieperiode niet te lang duurt zodal zeerBcschik
te lollicitarten'in de race' blijven.

Een waarsch(wing is hier nos op zljn plaats: het gaat bit dc
schatting van dc baten om een schatting op lange temijn. Bij
herhaling van dezelÍde procedure zullen de bàten semiddeld
genomen in de ordevan erootte ligsen van de geschàtrc baten.
Net als met een dobbelsteen waaÍnee op de lanse tednijn een
zesde van dc worpcn een zes zal zijn, zo zal de selectieproce
dure geniddcld ecnomen het seschatte bedms opleveren

f Rè;dèmeni

ln hct voorgaande gins het om de baten. Voor hct rcn-
demeri zij. natuurlijk ook de kosten van belang

Steldat de sêlec1iêprocêdufe Í800 per peEoon koíte. Dit
betekentvoor 100 Íhênsen een inveíerin9 van f80 000.
(Even têrzllde: dê weruinsskoíen bedragen vaak een veêl-
voud van dit bedras.)
Pef aanqênomên pêuoon bêdraagt de selectieprocêdurê

í8000. Êf zUn lmmefstien pe6onen aansenomen. {t\,|êff in
hêtêlgêmêêni dê totálê selêctiêkosten word€n vermenig-
vuldlqd mêt dè 3êlêctlêratlo, dlt is dê prcportie aangeste dê
kêrdldátên, in di t  gêvá10.10).  Hêt rêndêmênt per ja.r  pêr
pêreoon bedráagt d!s:83 600 - 8000 = t 75 600.

lret toêgêvoêgd rêndêmêntvên dê nlêuwê p;c€durein het
eeEt€ jáár pêr p€rsoon h dus 90 320-48160 - 142 160.

Eigcnl i lk  is  deze rendernenLsbcrckcnins nict  zo z innis IJe ui t -
komst vcÍLel! na'nelijk hocvccl nrccr fcndcmcfr de procedure
me( val jd i (c iL van 0,50 opleveí,  dan eer proccdure |net  valrdr-
tcit van 0 l)at wil zesaen een pmcedurc waar (voor h(,iderd
mensen) vordt  seloot wie in de (r ien) pr i jzen val len.  Ceen
cnkele Nedenandse orsanisa( ie zal  lot ins gcbíuiken als selec-
t icmiddel .  Het is veel  in lercssantcr hct  rcnd(menL van ver-
schillende serieuze procedufes met clkaaí tc vcrselljken. Bij-
voorbeeld, heL rendement van een niclwc procedure wordt
vergeleken met dat van de bestaande (zie kader).

f innióêï ranaiaátèn7diên;ilten

Het toegevoegde rendement,  zoals berekend in het
kadel is de rneeromzet dle eemiddeld per gcselecteerde mede
werker per jaaÍ wordt seleveÍd Voor de hclc jaàrlichtlng van
tien perlonen is het toegev(,esde rendenent in het eeÍstc jàaÍ

naximaal tien maal zo hooe. dat wil zegse. l42l 600 NaaÍ
àlle waaftchijDlijkheid zal de iiwcÍhpeÍiode er echtcrvoof zoÍ

sen dat de productiviteit laser uitlalt Maar voof de sroep
nedewe&e|s die met de oude prc.edtrre wordt aesclccteerd i!
er ook ecn daling van de pÍodr.tiviteit wegens iDwerken te
veÍwachten, die evenÍedig ls net heL validireitsvcschil tussen

Belangrijk is ook dc parameter jaren dienstverband'. Hoc lan-
ger de o€anisatiegoed presterende medewerkeB kanvasthou
den, hoc langer ze van d€ meeropbrensstcn kan protitercn.
Meeropbrengst cumuleert over de jaren De seleche investe'
rins wordt echter iD één jaaÍ (eenmallg) sedàan Stel dat de

voofspclde dienstt i jd semiddeld v i j l jaár bedmaet.  Dan is hct
voorspelde (oesevoesde rendement van de jaar l icht ins van
t icn pcr$neÍ ui t  het  voorbeeld hlerboveÍ,  (10 x 5 x (0,60 -
0,30)x 200 000 x 1,76 x 0,475))-  ( l0 x l0 000 2000)= 2 508
000- 80 000 = /  2 428 000 Tegenoverbaten van mecr dan 2,5

'niljocn 
eulden ÍJedurcnde 50 nlenslaren ltaan dus selcctickos-

ren van'r lecl t r '80 000 suldenl

l" rilii vóór ienáeiende ieièiiiè

Er is een aantal tips te distillertn uit het onderzoek naar
het rendcmentvan sclectie. Met nanre met behulp van een vcr-
slandise fasedng is hct rendcment lterk te beinvloeden {Van
der Macscn, i992).

t ht 
"alitu 

httbadqi za one! na!.lijk h, óak al zii, z! adt duftd(
Het is zcef schddelijk o al in het voortrajecr soed€ kandida-
ten te vcrliezen Toch is sebruik vaD weinis valide me(hoden

lulst in dic fasc verleidcliik. PcrsorceGluDctio.arisse. en lijn
n1ánágers die naar aanlcidin€ van eeD peÍsoncelsadverlenlie
londerd brievcn voor één vacatuc krijgen weten hoe moeilijk
het is om in dic Dassa van ccnvonnige inÍoÍnatie een selecrie
aan te brensen Altematicf,laat mensen die voldoen aan harde
.r i ter ia (opleidinS, cNaring) ecn biograi iscf  e pÍestat ie l i js t
invullen. (\vc komen nos terus op dat instrument.)

z Grhruik ulih nahoáut àr za ael no4eliik hfke !rcaíacrm"

Voor de validiteit dusdebaten van de hcle selectleprocedurc
is het van belans dat zo veel moselijk succeslacroren goed woÍ'
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den ccmctcn Dc andcre kantvàn de medaillc is hct kostcnaspcct;
daaNoof ecldt dàr hei weinig efÍiciënt is roaDaah ccn insm'
nre.t iD tc schakclcn om cen succesfactor tc voospcllcn dic al
doorccn andere valide methode is alsedekt. StaLirtisch bckekcn
wil dit zeggen dat de correlaties LlLssen predictor]rl) en hcr cÍite.
rnrD sLrcces in de lunctie' lieisr zo hoos moselijk ziin, maar dat
coffclaties (ussen de predicbren lielsr zo laag nrogelijk zijn.

t Vaat ktaiiltjk raa$DNlbrft xLcuslaaorn Luldt w ardu a,lries, cott-
tohu te 

'ti\lalt 
1"ar tu 11dhatu utt ,lN kitsLltNll oft, n nhlffl

lLhatu èw lelud!J t)t

Voorbêêld
Inf orÍnêtie uit modeínê (l,r/i0f ) pêrsoonlijkhêidsvraseírlljs-
tên bl jkt  mêervêldê dan die van oudêrê i j r ten (Hosan

e.a., 1996). N4aêr dê val ditêit van êên moderne persoonlijk-
heidsvrasênlijsl blijft stêfkêchtêr bijdê válidltêit van een
têst voor cog nitiêve cá páctêitên. Eên sêlÊctêur moêt dus
niêt sêlèctêrên op bêdsvan dê ultslêgên op zo'n vfêgênlijst.
Hij moêt áhdêrste werk gaanrvorm aan de hánd vên dê
peísoonlÍjkheldruitslàgèn hypoth$êr ên1oêtsdie hypothe-
sên met bêhulp van €ên andere methodê.l\,1êt name het
interuiêw is ahtoêtsend instru mênt zêêf qeschlkt. 6ebruik
van dêvragênlljst a ls 'hypothêsengèneíator' voor het inter.
viêW geeft de lntêruièwer richting. Het hêlpt bijêen eÍfi-
ciènte inrichirng vê- her i-rerview

a nt lt kr6L ir!tulrirtu\iau dhatlt l'1w h h trocutft tu.
Hc! is moselijk iedereeí die nà de brievenselcctic ovcólijft
ccn uu.lang net een aanLàl pesonen uir de organisatic !c iltcr
vicwen oÍ een assesment cerLer al te nenen. tscLer rs neL ruc
dure mlddelen op eer later tijd!Llp ln tc zetLen, biivoorheeld als
t ie.  nrensen (vo(tr  het  intcÍv ièw) oí  v i j i  hensen (voof her
assessmeÍt centeÍ) zij. overgehlever In het ergste gevalkan
een slecht geÍaseerde procedure tot gevols hebben dat de kos
tcn van de procedure de baten orertreÍÍen

5 Zag not u kottu i'aatloaltijà
De selectieprccetlure mag dan nos zo valide zijn, een làíge
doorlooptijd van die procedu,e ls desaltreq! voor her rende
ment crvan. I le meest geschjkte kafdidaten ztr l len.atuel i j t
het snelsr al.llaken. Zij hebben vaak een aanhl ijzes in het
vuur De oÍgànisarie die snel ftet een aanbieding konrt, ver

I i /AAÊDIRIN IN 1]OOR5PILI!N i -A I . ]  PRI5lAT f I I IR5'H LL'N

groot haaf kanscn orn de beste kandidaten aan te stel lcn
Natuurlijk hccit ccn procedu.e met ko.re loopttd niet àllccn
eÍÍect op dc batcn {mensen aa.stelle. met de arootste toeac
voegdc waarde voor de oÍsanisatie), maaÍ meeíal ook op de
kosten. Een meer seconcenrÍeeÍde procedure veihleinr de
variabclc kosten als gevolg và. het aantal iírcràctie! (uitnodi
gingen, mpporrage over !itkomsÉn, Íeizen enzovooÍt Lrssen
orsanjsatic cn kandidàten

Tot slot cnkclc írggesties voor her i.zette. va. inshamentcn
n ee. selectieproceduÍe Deze iníÍumenten zijn gek.zen oÍl
dc principes die hieÍboven zjjn beschreven Lot hun recht te

I  sot t ic i tar ietr ietr t iograt i i i tepreirÁt iet i ls t

Vcnreld in uw pervrncelsadve entje op w€lke arpecten
dc br icven zul len worden heoordeeld en seselectecrd Di(
voorkomL dar u el lenlange br ieven moet dooNorsielen op
zock naar relevante inlormarie Maak een beslissinssmodel en
voef dir  in in ccn spreadsheet (z ie Label  I  vooÍ cen voorbeeld).
Hci saar on dc tunc(ie van conpuLerprogranrrrreur De tabcl
trrcnsi viif ciscn (drmensies) ji heeld waarop de brielvàn de kan-
drda: 'wordL heoordeeld Bi j  de cc,- .È r"ee d .nen.c- r  er  inír-
kc van ccn grcns{,aafde d e Ímet zjjn gepasseeld Als de kandi-
dai ib i jvoo|b€eld njeL minsLensvwo"bheel t ,  Lonthi i  n ieL in aan-
flcrkins voof selecrie raar de volsefde fase De volsende drie
ciscn lr dc tabcl ziin compenserend van karakter Ze wordcn
L,coordccld op ccn schÀal die loopt van 0 tol cr nc( 4, aan dc
handvan socd itgcsprokcn regels Dcscorcswordcn na wceins
bij clkiar opgcrcld De eerste eiskriis( rwcc nail zovccl gcwicht
als dc inderc. Cewichten rellen op t(n 100 lenrand die scores 3,
2 cn 4 haàl t ,  kr i jgL emdscoÍe 150 x 3)+ (25x2)+ 125 x a)= 300.

Dc kandidatcn worden op hu. einclscore serànsordend, waaÍ-
na een sclcctic wofdt aernaakL. De gcsclcctccrdc kandidatcn
l$ijgen ccn bioÍtfàÍische frestarlelijst (oesestuu . Deze liist
(voor hct ccrst beschreven en ondefzocht doof Hou8h, 1984i
z ic ook Van der Maesen. I993) sàaL ui !  va.  de be! i .d ina dat

Ecdl.is dat in het verleden is venoond vaak een Soede prcdic-
tor is van toekonstlg gedrag. Eerst wordt een analyse gedaan
van dc l(ritieke competenties i. de funcrie Drie à vier belang
djke conrpctcntics worden geselecteerd en cxact beschrevcn
Ccrdvisccrd rvordt om comtetentles op te nenren die moeiliik
tc neten zijn mct andere instruÍrerte., bijvoorbeeld conrmu-
r icat icvc vaardisheden en t lannen/o.saniseren. Per A4 t jc
wofdt cen compeLentie besclireveí I)aaÍna omschÍijft de kan
didaat op datzellde Aa'tJe ec. co..reet verrichte presrátre dic
volgcns hem aangeel t  over welk cof tpetent ieniveau hi i
bcschikt. Er moet pÍe.ies \rorden omschÍeven wal de situarie
was waadn de kandldaar vei<eerde, \ 'ar  z i jn (re)acr ie was
welke hulp of tegenwerklngde ongeving gaf, rvar het resultaat
en dc cve. l re le wààÍdeÍ ins wa5 Etsc. t ieel ls.ogdaL rooÍelke
p.estat ie een ÍeleÍent iepersoon moet woÍden opgegeven.
Evcnnreel kan uorden gecontroleerd ol c{e beschrcvcn presLa
rie op wàarheid be,lst (zie lisuu 3).
Dc mcthode scoort hoog op validiteit en ac.epLatie Kandida
ten kunnen thuis op htrn geftak nadenken over prestaLies die

JAÁRGA 6 75, NR,1-1997



VOORSPÉLLEN I . ]AN PRISTÀ1 I !TR5CH LLIN

rc lcvanl  z i jn vóóÍ de kr i t je le competcnt icsr ze kunnen een
prcstal ie opschr j jven dje z i j  zel f  opt imaal achren. Sociale wen'
sclijkheid wordt onderdrLkr dooÍ de ei, een rclcrcntiepersoon
te noemen llr treedt zelftelectie op Kandidatcn dcnken bcter
na dan anden ol ze de eisen van de tunctic aankunnen Onse-
n 

^ 
\ce-dc karJidJLcr \à l len a '  o-rdàL ziJ cc '  1!ra ' . r -d

nrocten leveren waarze geen zin in hcbbcn. Aan de kos(enkarL
wcrkt  de b ogÍêi ische pfestal ie l i js t  ook sunst is ui t  KandidaLen
bereidei  z ich thuis voor.  De jngevuldc l i i í  kan dieien als
nateriàal tff voorbereiding van h€t in(erview Dc int€wiewer
Lan metccn t<.rt dc kcm van de zaal (afttemmins vrn cis€n cn
penoonl l jkc nroecl i jkheden) Lomen.

I T--i nteliigeriiieièsi en persooÀiii r'rrei d s--
vragênli ist

I)e kdfdidaLen krijgen, sarnen Íre( dc biosfafische pÍes-
tar le l i j Í ,  ccn i tnxl ig lng roegesLuurd voor ccn tcsi  cn ecn
interview bi l  dc organisat ie waar ze hebben ecsol l ic i teerd l l i j
deze ui tnodiginS zir  ook een korte test instruct ic nrct  oeienop.

Vaardlghêid:

' Kennk en êrvaring hebben met het leiden van ondêrzoekÍ
projecten. ln staat zijn vràgen uit het veld te vêíalên in con-
íete projêctdoêlên en met datteám naár een projêctresu -
tààt  toe le we' \en.

' OmÍhrijf intemên van coníêêt g€dÍag een proje<t dát u
hèbt gelèid, en làat in uw bêschrijving de bovènbêschrevèn
êlêmêntên áan dê órdè komên,

cogniiicve complcxitcit var h'rctics.
De tcst kan op clk oromcrlt vaD de dae worden alsenoÍnen en
duun onecvccr nvcc uur. Onmiddclliik nr de affame seelt dc
rc de scorcs van dc kandidaat op tuncticrelevánte coinpetcn.
ties. Dc irtcNicwcf bcrcidt hct inrcNicw voor met behulp van
de input uh dc biosrafischc prcsta ticlijst cn de tests Voornrcn.
sen dic niet voldocn aar irïclligcnlic'cisen volgt een kon exit.

sesprck,  voor nrcnscn dic wcl  voldocn volet  ler 'hypothesen.
toe tscnd' inxcrvicw Hy pothcscn wordcn aangedrager op grond
van gcïnlc.prctccfdc scorcs uit dc l,c'pcrsoonlijkllejdrvragen.
lijrr €n dc bioÍtmfischc prcstaticlijí. Dc bcstc kandidaLen kun.
fen no8 wordcn oDgcfocpcn voof ccn nsscslncnt cenlcÍ.

Mer dc conrbinar ic van |c- tcats cn intcf l iews' in hui í  is  veel
ervadDs opscdaan (z ic bi jvoorbccld Kcrkhoi ,  l1)96).  De e|va.
r ing lccrx dat hct  ccn kostcncl tccr icvc methode is dje de door.
loop!iid stcrk vcrkon cn Ílocd aanslaai t, j kandidaten

t ceÍasêerdEproèdure

A!tomat iscr ing van tcsts bfcngt die tests beLer ln het
beíeikvan sclcctcrcndc organisat ics cí  op. le plaáls in c le se ec-
(ieproccdLr rc waa I zc hct bcstc thuishofcn Fen aantaladviezen
werd scgcvcn dic illcmaal tot doclhcbtren het rendenrent van
select ieproced(res te verhoeen Vooral  voor belargÍ i jkere
(complcxcrc) f!nctics kan ecn vcrstàndie sctalcerde pfoce.lu
Íe le iden tot  àanslel l ina van medcwcrkcrs dic de prodrct iv i te l l
!àn een orsar isàr ic aarnrcf tc l i jk  vcfhoecn. l*

Fosan,R,J I losarerR!í  Rob€rts,  Pr^onr l i ry nrcisofe ent an. l

enDloyhcni de.Èn,ns, i r, Á,,.tni, I'irdJol0rtrr. I996

gavcn wàarnree de Landidààt zich kàn
voorb€reiden. De 1e!t  bestààt ui t  een
intc l l iscnt ictest  en een peÍsoonl i jk
heidsvrascnlijst op de Pc VooÍ oudeÍe
kandidaten mct wcrkervar ins kah {)ok
vorden gedacht aan de l,c Putbak als
vc,aarecr van de intel l isent ietest  (Van

def Ma€sen e.a,  199ó).
De intelligenti€rest is de bes|e voo6pel-
lervao functiesucccs, juist omdaL de test
zo aocd hct  omgaan met cognrt iev€
complcxi t . i t  r rcct  Zoals we eetdet
bchandcldcn, hangt de male waaÍ i r
prcÍat icvcschi l len tussen mensen
f i ranciccl  bclancf i jk  z i jn saÍnen neL die
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