CREATING
MATCH

THE

PERFECT

Talent & Carrière: Rekruteringsbureaus
denken strategisch met u mee.

HET JUISTE TALENT OP DE JUISTE PLAATS,
DAAR GAAT HET IN UW ORGANISATIE OM.
Is uw bedrijf hopeloos op zoek naar een CxO, een bestuurder of een Senior
Process Engineer? Of zoekt u de perfecte kandidaat om uw Salesteam te
versterken? In overleg met u gaan de specialisten van Rekruterings-, Search
& Selectiebureaus (RSS) voluit voor de juiste match.
De rol van rekrutering, search & selectie is in volle evolutie. Talent en in de
eerste plaats het juiste talent is een sleutelelement binnen onze hedendaagse
competitieve kenniseconomie. Het rekruteren en selecteren van talent is dan
ook steeds vaker gebaseerd op een strategische visie waarbij de talenten
van kandidaten, hun groeipotentieel en inzetbaarheid op lange termijn op de
voorgrond komen. Rekruterings- en selectiespecialisten hebben een eerste
hand in het identificeren, werven en selecteren van dit talent.

Professionele HR-consultancy en rekrutering in de ruime zin, zijn hét visitekaartje van de
Rekruterings-, Search & Selectiebureaus aangesloten bij Federgon. Door een partnership
aan te gaan met een RSS-bureau, lid van Federgon, vertrouwt u uw rekruterings- en
selectieproces toe aan specialisten. Als partner van bedrijven en kandidaten zijn deze
bureaus immers het best geplaatst om te zorgen voor de juiste match!
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ONZE WERKWIJZE
EN ONS ENGAGEMENT
Rekruterings-, Search & Selectiebureaus, lid van Federgon,
gaan steeds op nauwgezette en efficiënte manier te werk:

Afspraken worden formeel vastgelegd:
Afspraken tussen opdrachtgever en het
RSS-bureau worden steeds in een schriftelijke 		
overeenkomst vastgelegd.
De opdrachtbevestiging bevat onder meer: een 		
beschrijving van de aard van de opdracht en van de
te volgen methode, honoraria, betalingswijze,
tijdschema en ook de naam van de consultant die het
project leidt.

De competenties van Projectleiders &
Consulenten
De leden van Federgon geven u de garantie dat de
personen die uw vacature behandelen de vereiste
opleiding en/of beroepservaring hebben genoten.
Elk rekruteringsdossier wordt opgevolgd door een
vaste projectleider.
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Wetenschappelijke waarde van (psycho)
diagnostische instrumenten
Indien diagnostische instrumenten gebruikt
worden, zijn ze op maat gekozen en voldoende
wetenschappelijk onderbouwd.

Het RSS-bureau vertegenwoordigt op professionele
wijze elke opdrachtgever tegenover kandidaten. 		
Het geeft waarheidsgetrouwe informatie over bedrijf
en vacature.

Het RSS-bureau verbindt zich ertoe de geplaatste
en aangeworven kandidaten niet te benaderen voor
andere opdrachtgevers.
Het RSS-bureau zal ook de medewerkers van de
opdrachtgever niet benaderen voor een functie
elders, tenzij de wens voor functieverandering
van de medewerker zelf is uitgegaan. Discretie en
geheimhouding.
Alle medewerkers die werkzaam zijn bij een RSSbureau zullen de grootste geheimhouding bewaren
omtrent wat hun bij de uitoefening van hun beroep
ter kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is.

Een professionele behandeling
van de vacature
Een RSS-bureau bouwt een professionele relatie
op met de opdrachtgever, adviseert en onderzoekt
samen met de klant wat de noden zijn. Nadien wordt
overeengekomen hoe het RSS-bureau zich het best
kan inwerken in uw organisatie om de opdracht 		
effectief waar te maken.

‘Hands off’

Timing / Hoe lang duurt een opdracht?
Het RSS-bureau
vertegenwoordigt op
professionele wijze elke
opdrachtgever tegenover
kandidaten.

Het RSS-bureau verbindt zich ertoe de
aanwervingsactiviteit binnen een redelijke en
realistische tijdspanne te laten verlopen.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer (het RSSbureau) worden concrete afspraken gemaakt qua
timing voor iedere fase van het selectieproces.

Talent & Carrière - Creating the perfect match

4

ONZE
WAARDEN

Een Rekruterings-, Search & Selectiebureau
Een partner waarop u in alle vertrouwen kan bouwen
De rekruteringsbureaus die lid zijn van Federgon, hebben allemaal de deontologische
code onderschreven. Met deze code engageren ze zich onder meer tot:

PROFESSIONALISME
Bij elke opdracht garanderen de rekruteringsbureaus die bij Federgon zijn aangesloten
professioneel advies en de meest efficiënte rekruteringsmethodes. Een degelijke
screening van kandidaten en hun competenties zorgt ervoor dat enkel de meest geschikte
kandidaat aan de klant-opdrachtgever wordt voorgesteld. De rekruteringsbureaus werken
enkel met consultants die aan hoge standaarden voldoen en die hun vak door en door
kennen.

DIVERSITEIT
Elke kandidaat wordt behandeld op basis van zijn competenties, ongeacht handicap,
geslacht, leeftijd, origine,...

RESPECT
De leden van Federgon respecteren de opdrachtgever en houden rekening met zijn
bedrijfscultuur en zijn specifieke profiel.
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GARANTIE
De leden van Federgon bepalen in een clausule de voorwaarden waaronder een garantie
geboden wordt.

FEEDBACK
In de laatste fase van de procedure wordt er voor de opdrachtgever een finaal rapport
opgemaakt met een individueel verslag over elke kandidaat op de ‘shortlist’.

TRANSPARANTIE
Elke opdrachtgever krijgt bij zijn rekruteringspartner een vaste contactpersoon
toegewezen die hem adviseert en transparant informeert. Men komt nooit voor
verrassingen te staan omdat alle modaliteiten zoals de rekruteringskanalen, de duur van
de opdracht,… vastliggen in de overeenkomst.

DISCRETIE
De leden van Federgon waarborgen de absolute vertrouwelijkheid van de informatie van
hun opdrachtgevers. Discretie en respect voor de privacywetgeving worden hoog in het
vaandel gedragen.

MAATWERK
Elk advies van een rekruteringsbureau is volledig op maat. Elke opdracht wordt
afzonderlijk bekeken. Zo wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht, het meest
geschikte rekruteringskanaal gekozen.
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ONS AANBOD

Waar staat Rekrutering, Search en Selectie (RSS) voor?

NETWORKING

CAMPUSRECRUITMENT

ASSESSMENT

HR CONSULTANCY

EXECUTIVE SEARCH

INTERVIEWS

DEVELOPMENT CENTERS

TESTONTWIKKELING

SCREENINGS

EMPLOYER BRANDING

PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

E-RECRUITMENT

ADVERTISING

TESTING

ASSESSMENT CENTERS

U kunt bij een RSS-bureau terecht voor een complete dienstverlening i.v.m. het
rekruteren, screenen en selecteren van kandidaten. Maar ons aanbod gaat veel
verder want eenmaal het talent is aangeworven moet zeker evenveel aandacht
besteed worden aan het evalueren en ontwikkelen ervan om u zo een optimale
ROI te garanderen. Ook over uw retentiebeleid denken RSS-bureaus graag mee.

DATABASE SEARCH

DIRECT SEARCH

COMPETENTIEMANAGEMENT
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WERKEN MET
EEN RSS-PARTNER,
EEN KOST
OF EEN INVESTERING?

De juiste match bij een aanwerving is voor bedrijven vandaag cruciaal.
Het selecteren en rekruteren van het juiste talent
is het werk van professionals. De impact van
verkeerde aanwervingen op uw bedrijfsresultaten
toont immers aan dat u beter niets aan het toeval
kan overlaten en voor uw RSS-proces het best
beroep doet op een gespecialiseerde partner.
Rekrutering, Search & Selectie wordt nog te vaak
gezien als een kostenpost. Vooral snelheid en
prijs komen op de eerste plaats. We stellen vast
dat dit niet langer de juiste criteria zijn om het
rekruterings- en selectieproces aan af te toetsen.
Onderzoek van Federgon in samenwerking met
de Vlerick Managementschool heeft aangetoond

dat de kost van uw Rekruterings-, Search &
Selectieproces moet bekeken worden zoals elke
andere investering in uw organisatie. Kijk naar
de totale kost van werknemers voor de periode
dat ze in uw bedrijf actief zijn. De kost van de
rekrutering en selectie is maar een fractie van
de ‘Total Cost of Employership’. Dit betekent dat
ook retentie een belangrijke parameter wordt.
Een juiste match tussen uw organisatie en de
kandidaat blijkt dan ook dé investering met de
hoogste Return on Investment.

Lees het
volledige
Federgononderzoek

Klik hier om het Federgon-onderzoek door te
lopen.
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Samen leggen we de lat hoger…

CERTIFIED MEMBERSHIP GEEFT ABSOLUTE GARANTIES
Het Federgon Certified Membership biedt zowel aan bedrijven als aan
kandidaten duidelijke kwaliteitsgaranties en wil vooral een leidraad zijn in de
zoektocht naar een geschikte partner die u op een professionele manier kan
begeleiden.
Wat is het Certified Membership?

Wie is Federgon

Het Certified Membership van Federgon is een
bijkomende kwaliteitscertificering bovenop de
regionale wetgeving, de federale wetgeving en het
Federgon-kwaliteitscharter. Dit membership is
facultatief.

Federgon is de beroepsfederatie van de
HR-
dienstverleners. Wij vertegenwoordigen de
bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeids
bemiddeling en HR-dienstverlening in de breedste
zin van het woord.

Waarom?

Meer informatie over de federatie vindt u terug op
www.federgon.be.

Na het wegvallen van de erkenningen voor de
sector Rekrutering, Search en Selectie was er
een sterke vraag vanuit de sector naar enerzijds
zelfregulering en anderzijds om permanent
aandacht te blijven besteden aan kwalitatieve
dienstverlening.
> Overzicht van de Certified Members.
> Meer informatie over dit Certified Membership.

Onze leden
De Rekruterings-, Search & Selectiebureaus die
lid zijn van Federgon tekenen resoluut voor een
degelijke service en bieden correcte garanties.
Hier vindt u een volledige lijst van de aangesloten
bureaus. Voor meer informatie over de sector,
klik hier.
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