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Inzetten op Candidate 
Experience 

1. Duidelijke communicatie 

Wees duidelijk en transparant naar de kandidaat die gesolliciteerd heeft. Bevestig dat de 
sollicitatie in goede orde is ontvangen. Geef aan waar hij of zij staat en wanneer hij of zij 
een reactie ontvangt. Wacht niet te lang met het geven van een reactie en geef aan 
wanneer de selectie begint en eindigt. Kandidaten die op zoek zijn naar een baan willen 
vaak niet lang wachten. Wanneer je niet snel genoeg bent kan een andere organisatie jou 
voor zijn wat zonde is.  

2. Persoonlijke toelichting bij een afwijzing 

Een standaardafwijzing is binnen de ‘Candidate Experience’ juist niet wat je moet doen. Uit 
onderzoek blijkt dat persoonlijke feedback bij sollicitanten het belangrijkste aspect is bij 
sollicitaties. Behandel de afgewezen kandidaten op dezelfde manier als kandidaten die niet 
afgewezen worden. Misschien is de kandidaat in de toekomst geschikt voor een andere 
functie en anders sluit je het proces sowieso op een prettige manier af. 

3. Het selectiegesprek  

Wees duidelijk over het selectiegesprek door aan te geven waar en wanneer het gesprek 
plaatsvindt en wie de gesprekspartners zijn. Geef kandidaten een rondleiding op de 
werkplek en laat hen werknemers ontmoeten. Deze ontmoetingen schetsen een 
transparant beeld en leveren een bijdrage aan de beslissing die de kandidaat neemt om de 
baan te accepteren.  

4. Vraag om feedback 

Vraag om feedback bij zowel de kandidaten die zijn aangenomen als diegene die zijn 
afgewezen. Je laat als organisatie zien dat je het proces serieus neemt en dat je ervan wil 
leren om het in de toekomst beter te doen.   
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Kasgroeit  

Hulp bij werken, leren en ontwikkelen  

Kasgroeit adviseert over werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw en is 
aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers & werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het 
invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de 
werkplek.  Wij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige 
medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun 
werkgever.   

Ga naar www.kasgroeit.nl voor meer informatie.  

 

  

http://www.kasgroeit.nl/
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Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE  Zoetermeer 
 

Meer weten? 
Wil je weten wat Kasgroeit nog meer voor je kan betekenen?  

kasgroeit.nl 


