
 
Voorbereiding  tweede  

gesprek met de BAC 

Gebruik de grootste voor- en nadelen als rode draad 
 
De afgewezen sollicitanten krijgen van jou een telefoontje, waarin je ze vertelt dat ze niet door zijn 
naar de tweede ronde. Als ze daar oren naar hebben, vertel je de afgewezen sollicitanten wat 
maakte dat ze niet zijn geselecteerd.  
 
Sollicitanten die je uitnodigt voor het tweede gesprek, vertel je wat de grootste voor- en nadelen 
waren die de BAC heeft genoemd. Je geeft ze niet zwart op wit; dat is te absoluut. Je zegt dat je voor 
alle sollicitanten een lijstje voor- en nadelen hebt gemaakt met de BAC. Je zegt ook dat de leden van 
de BAC een grootste voor- en nadeel moesten noemen. Als je dit niet voldoende duidelijk maakt, 
denken sollicitanten soms dat ze eigenlijk helemaal niet geschikt zijn en haken ze af. Dat is juist niet 
de bedoeling! Vandaar dat je deze informatie even in moet kleden.  
Dan vertel je de uitgenodigde sollicitanten dat de eerste helft van het gesprek is gereserveerd voor 
de vragen van de sollicitant aan de BAC, de tweede helft draaien jullie de rollen om. Je maakt het op 
die manier mogelijk dat de sollicitant zich voorbereidt en voor zichzelf op een rijtje heeft wat hij zou 
willen weten.  
Natuurlijk maak je ook een afspraak voor het tweede gesprek. 
 
Je stuurt de BAC de planning en het overzicht met de grootste voor- en nadelen. Vraag of ze willen 
bedenken waar ze zorgen over hebben en dat ze hun punt inbrengen bij de voorbereiding. Ze mogen 
er dan zelf mee aan de slag.  
 
 
 
Planning van de tweede ronde: 

1. Structuurpraatje projectleider (5 minuten) 
2. Voorbereiding (ongeveer 20 minuten per sollicitant) 
3. Gesprekken; denk eraan om er wat ruimte tussen te plannen 
4. Nabespreking  

 
 
De taak van de projectleider werving en selectie bij de tweede ronde: 

1. Informeer de BAC over de volgorde: eerst de vragen van de sollicitant (die leveren heel veel 
informatie op, maak aantekeningen!), dan de vragen van de BAC. Eén thema-eigenaar per 
keer, anders wordt het een pingpong gesprek. De vragen van de sollicitant kort, bondig en 
vooral eerlijk beantwoorden! 

2. Leid de voorbereiding strak: wie zich ergens zorgen over maakt, krijgt tijd om te onderzoeken 
of die zorgen gegrond zijn. Spreek af in welke volgorde welk thema aan de orde komt, wie 
het behandelt en hoeveel tijd ervoor beschikbaar is. Het is handig als jij dat vastlegt, zodat er 
later geen verwarring kan zijn. Geef mensen 10 minuten om na te denken over hun aanpak; 
wissel vervolgens uit wat je per kandidaat gaat doen. Al te veel overlap even bijstellen. 
Doorgaans regelt het zichzelf tijdens het gesprek; mensen gaan niet iets vragen als ze daar 
net een antwoord op hebben gekregen. 

3. Zit het gesprek voor. Heet de sollicitant welkom. Geef de sollicitant gelegenheid vragen te 
stellen. Fluit BAC-leden terug als ze een vraag van de sollicitant beantwoorden met een 
wedervraag, ook als het over een thema gaat dat zij zelf willen gaan bespreken. Bewaak de 
tijd.  
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4. Geef aan wie van de BAC begint met vragen stellen. Waarschuw als het te lang dreigt te gaan 
duren. Geef de beurt aan de volgende. Spreek met de sollicitant af wanneer je hem laat 
horen wat het oordeel van de BAC is.  

5. Geef iedereen gelegenheid op te schrijven wat het tweede gesprek hem heeft opgeleverd 
6. Maak een rondje en wissel de opbrengst uit. Doe het in de vorm van een mindmap: 

sollicitant 1 en 2 krijgen allebei een eigen overzicht met hun naam in het midden en de 
opbrengsten er min of meer geordend omheen.  

7. Kijk of er een duidelijke favoriet is. Benoem het als dat zo is. Als het nog vaag is, vraag dan de 
leden van de BAC naar hun indruk als ze de twee mindmaps met elkaar vergelijken. Probeer 
goed samen te vatten wat er wordt gezegd en probeer de discussie naar een conclusie te 
leiden. Als je merkt dat het enthousiasme erg beperkt is, stel dan voor opnieuw te beginnen. 
Soms leidt dat ertoe dat iemand toch aantrekkelijker is dan je op het eerste gezicht zou 
denken. 

8. Formuleer de voordracht van de BAC: 1, 2 of geen benoembare sollicitant. Licht de 
voordracht puntsgewijs toe. Als de leden van de BAC het ermee eens zijn, laten ze dan de 
voordracht ritueel ondertekenen.  

9. Maak afspraken over de communicatie: geen woord van de BAC naar het team tot de 
benoeming rond is. De werkgever is over het algemeen degene die dit communiceert naar de 
BAC en de direct leidinggevende. De BAC moet dus zwijgen tot er bericht komt van de 
werkgever. Dat is wel belangrijk om goed af te spreken; hier gaat het vaak mis! 


