
 

 

  

  
  

  
 

 

HIPEPE Group   ◊   tel. 0543–46.16.68  ◊   resultaat@hipepe.nl  ◊   www.hipepe.nl 

Selectiegesprekken voeren 
 

Twijfelt u wel eens aan de effectiviteit van een gevoerd selectiegesprek? Weet u niet zeker, of u wel de 
juiste en voldoende vragen hebt gesteld? Blijft er een ‘onderbuikgevoel’ hangen dat u niet onderbouwd 

krijgt? Vindt u het lastig om structuur aan te brengen in de gesprekken en uw gesprekslijn vast te 

houden? Krijgt u niet helemaal helder over welke competenties een kandidaat beschikt (of welke u 
nodig heeft in deze vacante functie) én hoe deze kandidaat als mens ‘in elkaar steekt’? Wilt u zich niet 

te veel laten leiden door een eerste indruk maar ook niet te weinig? Vraagt u zich weleens af of u de 
juiste houding en rol aanneemt in het gesprek? 

 
Dan is de training ‘Selectiegesprekken voeren’ interessant voor u! Deze training brengt lijn in uw 

gedachten over de benodigde competenties voor een vacature en leert u de competenties van een 

kandidaat zo objectief mogelijk in te schatten. U oefent in het stellen van de juiste vragen (op basis van 
de STAR-methodiek) en het goed observeren van een kandidaat. U bereidt de gesprekken volgens een 

consequente structuur voor en komt daardoor beter tot een juiste keuze. 
 

Resultaat 

 Aan de hand van functie-inhoud en bijdrage aan organisatiedoelstellingen kunt u de benodigde 
competenties en gedragsniveaus definiëren; 

 U kent de structuur en inhoud van effectieve selectiegesprekken en bereidt deze zorgvuldig voor; 
 U beheerst de benodigde interviewtechnieken en zet deze assertief en respectvol in; 

 U leert luisteren naar uw ‘buikgevoel’ en dit gevoel te objectiveren; 
 U leert uw oordeel over een kandidaat te beargumenteren tegenover medebeslissers. 

 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 organisatiesensitiviteit 
 oordeelsvorming 

 besluitvaardigheid 

 overtuigingskracht 
 nieuwsgierigheid 

 luisteren en vragen stellen 

 
Doelgroep 

Mensen die verantwoordelijk zijn voor het voeren van selectiegesprekken en het beoordelen van de 
geschiktheid van kandidaten voor een bepaalde functie.  

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 
plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Hierbij informeert u de 

trainer over één of meerdere cases en levert advertentieteksten, functiebeschrijvingen, competentie- en 
resultaatprofielen aan (indien aanwezig). U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf 

toegezonden. Tijdens de training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met 

een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met te 
ondernemen activiteiten om selectiegesprekken blijvend effectief te voeren. Gedurende 6 maanden na 

de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  

duur: 1 dag 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: € 495,- all in, exclusief BTW  

 


