
Hoe voer je een effectief sollicitatiege-
sprek met kandidaten? Wat zijn relevan-
te vragen om te stellen? En wat zijn de 
belangrijkste aandachtspunten in zo’n 
gesprek, om de beste kandidaat te selec-
teren? In de Clinic Interviewtechnieken 
van Derks & Derks komt het antwoord 
op deze vragen uitgebreid aan bod.

Elke organisatie heeft weleens te maken gehad 
met een nieuwe medewerker die in de sollicita-
tieprocedure ideaal leek, maar in de praktijk toch 
niet voldeed of niet in het team paste. Andersom 
komt het ook voor dat de ideale kandidaat zélf 
voor een andere organisatie kiest. In beide geval-
len sta je met lege handen en lopen je plannen 
vertraging op. Een ongewenst vertrek kost per 
saldo zelfs al snel een jaarsalaris. 

Na onze Clinic Interviewtechnieken beschik 
je over de belangrijkste kennis en vaardigheden 
om het aantal mismatches te reduceren. Je kunt 
hiermee als (HR) professional direct in de praktijk 
aan de slag. Met de nieuwste inzichten, het gebruik 
van de juiste technieken en het stellen van de juiste 
vragen, zul je zekerder interviewen en makkelijker 
de beste kandidaat voor de job onderscheiden. 

Voor wie?
Onze clinic (1 of 2 dagdelen) is geschikt voor zowel 
beginnende als (meer) ervaren (HR) professionals 
en managers, die werving- en selectiegesprekken 
voeren met kandidaten.

Wat kun je van ons verwachten?
In de clinic stellen wij samen je interviewtechnie-
ken (nog meer) op scherp. Naast de belangrijkste 
theorie en tips en tricks, gaan we vooral aan de slag 
met een aantal praktische oefeningen. Tijdens  
de clinic is er volop ruimte voor uitwisseling van 
kennis en ervaringen. De persoonlijke feedback 
die je krijgt, is direct toepasbaar in de praktijk.  
Na afloop ontvang je van ons een naslagwerk  
en een certificaat van deelname. 
 
Afhankelijk van je ervaring bestaat het programma 
uit 1 of 2 dagdelen, waarin de volgende thema’s 
aan bod komen: 
• Gespreksstructuur
• Bepalen van competenties
• Competentiegericht interviewen: effectief  

werken met de STAR methodiek
• Beoordelen van gedrag
• Vraagtechnieken en het gebruik van  

meta communicatie 

Kosten
Een reguliere Clinic Interviewtechnieken 
bestaat uit 2 dagdelen (9.00 tot circa 16.30u). Dit 
pro gramma biedt een goede basis voor de begin-
nende professional. De investering bedraagt 
€ 970,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief  
btw en inclusief lunch, naslagwerk en certificaat.
 
Ben je een meer ervaren professional en wil je je 
vaardigheden vooral opfrissen? Dan kies je voor 
de Opfriscursus, een versneld programma van  
1 dagdeel à € 485,00 per persoon, exclusief btw. 

Data en inschrijving
Neem contact met ons op via  
office@derksenderks.nl of bel 033 - 472 80 87. 
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Oók in-company mogelijk
We stellen graag een maatwerkprogramma voor 
jou (en je team) samen. Bel 033 - 472 80 87 om 
de mogelijk heden te bespreken. 


