
Hoe goed heb ik mijn Human Capital op orde qua kennis, culturele fit,

mentaliteit en drive om mijn doelen te bereiken?

Hoe overtuigd ben ik van de performance van mijn team en medewerkers?

Hoe zorg ik ervoor dat zij bij ons blijven en ze zich blijven ontwikkelen?

Hoe waarborg ik de aanname van mensen die echt bij het DNA 

van onze organisatie passen?

Specialist in het matchen van het DNA van de kandidaat met het 

DNA van uw organisatie

OPDRACHTGEVER PROCES Van Marle Connects

‘Performance-based Fixed Fee’ als opdrachtvergoeding

Garantieperiode van 6 maanden

Van Marle Connects luistert, zoekt, vindt, test, interviewt, coördineert,

adviseert en houdt u scherp om samen binnen circa 6-8 weken

de best passende kandidaat aan te nemen

Start uitvoeren

search opdracht

Contextanalyse organisatie

Identificatie kandidaten

en vormen longlist

Toetsing van drijfveren en 

persoonlijkheid na 

kwalificatie longlist

Interview Van Marle Connects

en voordracht kandidaten

Interviews klantzijde

en feedback

Contractfase, onderhandeling,

aanstelling

Kandidaat aangenomen,

evaluatie proces

en aanbevelingen

Interviews met diverse

stakeholders van de vacature  

Opdrachtgever kan zich focussen

op core business

Voortgangsrapportage

Ontvangst relevant bevonden kandidaten voorzien

van CV, SWOT en motivatie Van Marle Connects

Interviews met adequaat

bevonden kandidaten

Aannamebesluit en

aanbieden 

arbeidsovereenkomst

Aanvang dienstverband. Meerdere evaluatiemomenten waarborgen het 

lange termijn succes van de arbeidsrelatie

Vertaling naar functie-

beschrijving en

kandidaat profiel

Samenstellen longlist uit

netwerkresearch en referrals

Uitvoeren psychologische kandidaat-analyse m.b.t. drijfveren, 

persoonlijkheid en teamrollen 

Competentiegericht interview;

toetsing geschiktheid kandidaten 

voor vacature en organisatie

Coördinatie interview planning en

feedbackgesprekken met opdrachtgever

Begeleiding in salarisafstemming

en contracteren kandidaat 

Direct na afronding, 3 maanden en na 12 maanden na start vinden

evaluatiegesprekken plaats met kandidaat en opdrachtgever

Uw resultaat

De juiste kandidaat aangenomen die past bij uw organisatie 

en daarmee uw Human Capital op orde om uw doelstellingen 

te kunnen realiseren
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