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Versie management 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 17-09-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 
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Hoofdstuk 1: Algemeen  

1.1 AutoMatch in het kort 

Wanneer u een vacature open heeft staan is het wenselijk om eerst te kijken of u een match 

kan maken vanuit uw eigen database. De technologie van OTYS partner Actonomy zorgt 

ervoor dat deze match gemaakt kan worden.  

 

Deze handleiding is bedoeld om inzicht te geven in de achtergronden van het AutoMatch 

proces. Gezien de complexiteit van de inrichting van AutoMatch in de backoffice zal dit altijd 

in overleg tussen u en uw OTYS consultant plaatsvinden. 

 

Vanuit de AutoMatch krijgen geschikte kandidaten een Online Job Presentatie toegestuurd. 

 

Een Online Job Presentatie is een automatisch verstuurde e-mail met daarin een link naar 

de vacature. Deze pagina is anders dan de gewone vacaturepagina op uw website, omdat de 

link is aangemaakt speciaal voor de kandidaat. Het systeem weet dus wie de 

vacaturepresentatie bekijkt en welke beslissing de kandidaat neemt.  

 

Op de pagina zien de kandidaten de vacature en daarnaast een tweetal buttons: ’ik ben 

geïnteresseerd’ en ’ik ben niet geïnteresseerd’. Afhankelijk van de keuze zal de kandidaat 

een automatische e-mail ontvangen. Wanneer de kandidaat klikt op ’ik ben niet 

geïnteresseerd’ ontvangt de kandidaat een bedank e-mail en wordt de keuze geregistreerd 

in het systeem. 

 

Als de kandidaat klikt op ’ik ben geïnteresseerd’ ontvangt u als gebruiker hiervan bericht per 

e-mail. 

 

Op bovenstaande (basis) inrichting van AutoMatch is ook een uitgebreide versie beschikbaar. 

Hierin kan, na een positieve reactie van de kandidaat, de rest van het selectieproces, tot aan 

het voorstellen bij de opdrachtgever, automatisch worden uitgevoerd door middel van het 

gebruik van de Decision App en de Calendar Options Wizard (COW).  

 

LET OP: Om gebruik te kunnen maken van de uitgebreide AutoMatch variant dient de 

Decision App te worden gedownload in de Apple store. 

  

*Om gebruik te kunne maken van de uitgebreide AutoMatch variant dient de Decision App te 

worden gedownload in de Apple store, en dient de COW module te zijn afgenomen en 

ingericht 

 

 

 



 

 

 

 

6 
 

1.2 AutoMatch stapsgewijs toegelicht 

Dit AutoMatch proces bestaat uit de volgende stappen: 

 

1. Er vindt een AutoMatch plaats op basis van de vacature 

2. Er wordt automatisch een Online Job Presentatie verzonden naar de 10 best 

3. Afhankelijk van de keuze van de kandidaat vindt er een vervolgstap plaats: 

a. Als de kandidaat negatief reageert wordt er een bedank e-mail verzonden 

naar de kandidaat (en eindigt het proces). 

 

Als de kandidaat positief reageert, gaat het proces verder zoals hieronder omschreven. 4

  

Vervolgproces bij positieve reactie kandidaat: 

a. Wanneer de uitgebreide AutoMatch optie wordt gebruikt; Als de kandidaat positief 

reageert wordt er een vraag naar de Decision App van de betreffende gebruiker gestuurd 

of de kandidaat uitgenodigd moet worden voor een telefonisch) interview.  

b. De gebruiker maakt een keuze en er wordt een COW uitnodiging verstuurd naar de 

kandidaat voor een (telefonisch) interview, waardoor deze zelf de afspraak kan inplannen 

(dit afhankelijk van de COW inrichting, deze inrichting wordt behandeld in de handleiding 

Calendar Options Wizard).  

c. Na afloop van het (telefonisch) interview ontvangt de gebruiker wederom een vraag, wat 

te doen met de kandidaat;  

i. De kandidaat kan afgewezen worden. De kandidaat ontvangt een mail en het 

proces eindigt.  

ii. De kandidaat kan nogmaals worden uitgenodigd (bijvoorbeeld nu op kantoor) (zie 

e) 

iii. De kandidaat is geschikt om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever. (zie f) 

d. Stap a & b herhalen zich 

e. Na afloop van het (telefonisch) interview ontvangt de gebruiker wederom een vraag, wat 

te doen met de kandidaat;  

i. De kandidaat kan afgewezen worden. De kandidaat ontvangt een e-mail en het 

proces eindigt.  

ii. De kandidaat is geschikt om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever. (zie f) 

f. De kandidaat is geschikt bevonden om voor te stellen bij de opdrachtgever. Een keuze 

zou kunnen zijn dat er een signaal (e-mail / reminder) hiervan gestuurd wordt naar de 

betreffende gebruiker. Hier eindigt het AutoMatch proces. Vervolgens kunnen geschikte 

kandidaten worden voorgesteld bij de opdrachtgever.  

 

Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften kan de uitgebreide AutoMatch workflow 

worden aangepast. Bovenstaande is echter een richtlijn voor de meest gebruikte vorm van de 

uitgebreide AutoMatch variant. 
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Hoofdstuk 2: AutoMatch starten  

2.1 AutoMatch starten op vacature status 

AutoMatch wordt ingeschakeld zodra er bij een vacature de status wordt veranderd in 

‘AutoMatch starten’.  

 

Er wordt automatisch een Online Job Presentatie verzonden naar de 10 beste matchende 

kandidaten met een scoringspercentage van minimaal 40%. 

2.2 Een handmatige tussenstap bij het starten.  

Het is begrijpelijk dat je als je AutoMatch voor het eerst gaat gebruiken graag wilt weten in 

welke kandidaten een Online Job Presentatie gaan krijgen. Hiervoor hebben we de 

mogelijkheid met een tussenstap: Als je in de vacature zit vind je in de werkbalk een knop 

met ‘Online presentatie’. Klik hierop om het scherm te openen. 

 

Met de knop ‘AutoMatch kandidaten’ geef je opdracht om volgens het algoritme van 

AutoMatch op zoek te gaan naar de kandidaten. In het scherm zal een ‘ranglijst’ van 

kandidaten verschijnen op basis van het AutoMatch algoritme. Vanuit deze lijst kun je er voor 

kiezen (bijvoorbeeld voor testdoeleinden) om handmatig online Job Presentaties naar 

geselecteerde kandidaten te versturen.  

 

LET OP: Dit tussenscherm is om extra informatie te geven en heeft geen functionaliteiten om 

door te klikken naar kandidaten en dergelijke. 

 

Vanuit dit scherm kan je er ook handmatig voor kiezen een kandidaat mee te nemen in het 

AutoMatch proces. Vink de kandidaten aan en klik op de knop ‘Autoinvite’ om de workflow 

van start te laten gaan. Op dit moment worden (op de achtergrond) de Online Job 

Presentaties verstuurd.  

 

In dit tussenscherm is nu ook zichtbaar dat er een Online Job Presentatie is verstuurd. In de 

kolom ‘voorgesteld’ zal nu bij de kandidaten die een presentatie hebben gehad ‘ja’ staan. 
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Hoofdstuk 3: Proces in de backoffice 

Om goed te begrijpen hoe het AutoMatch in de backoffice is ingericht en met welke modules 

deze inrichting in verbinding staat staan in dit hoofdstuk de belangrijkste wijzigingen die u 

tegen komt: 

3.1 Instellingen module 

Vacature status 

Er is een extra vacature status aangemaakt, namelijk ‘AutoMatch starten’.  

 

Koppelstatus 

Er zijn drie nieuwe koppel statussen bijgekomen in de eerste koppelstatus, namelijk: Job 

presentatie positief, Job presentatie negatief en Afgewezen na gesprek. 

3.2 Workflow Director 

In de Workflow Director zijn 3 acties aangemaakt die ervoor zorgen dat er bij een 

statuswijziging bij de bovenstaande drie statussen ook een taak wordt aangemaakt in de 

Taken Manager. 

3.3 Taken Manager 

Zoals zojuist aangegeven zorgen de nieuwe statussen door middel van een actie in de 

Workflow Director dat er een nieuwe taak gegenereerd wordt in de Taken Manager. 

 

De taken die gegenereerd worden zijn ingericht met behulp van een modeltaak. 

 

De diverse stappen die zijn geregeld in het verdere proces zitten in de workflow die 

gekoppeld is aan deze modeltaken.  

3.4 Workflow in de Taken Manager 

Om de diverse workflows te bekijken zal u eerst een willekeurige taak moeten openen. In de 

werkbalk ziet u de knop ‘Workflow’, hier staan nu drie verschillende workflows ingericht voor 

het AutoMatch proces.  

 

Door dubbel te klikken op een workflow  kan u deze aanpassen. Het is af te raden dit te doen 

zonder volledige kennis van het proces.  

 

AM01: AutoMatch workflow 

De workflow 'AM01: AutoMatch workflow' bestaat uit de volgende workflow regels: 

 

01: Bij aanmaken taak, match kandidaten 

Deze workflow regel zorgt ervoor dat er een AutoMatch plaats vindt zodra de taak wordt 

aangemaakt. 
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02: Na kandidaten AutoMatch, verstuur Online Job Presentatie 

Deze workflow regel zorgt ervoor dat de top 10 geautomatchede kandidaten met een 

minimum scoringspercentage van 40% een Online Job Presentatie ontvangen. Passieve 

kandidaten, geplaatste kandidaten en kandidaten met bepaalde statussen zijn hiervan 

uitgesloten. 

 

Extra toelichting:  

Deze regel is nog verder uit te breiden: naast de keuze van het wel of niet uitsluiten op 

bovenstaande punten, is het ook mogelijk om het volgende aan te passen: 

 Het aantal kandidaten dat de Online Job Presentatie ontvangt. 

 Het minimale scoringspercentage. 

 Alleen kandidaten die aangegeven hebben ‘beschikbaar’ te zijn volgens de 

Beschikbaarheidsmodule. 

 Kandidaten uitsluiten op basis van een bepaald matchcriteria. 

 Kandidaten die recent (aantal dagen) al een Online Job Presentatie hebben 

ontvangen. 

Bovenstaande punten worden bij de inrichting van AutoMatch ingesteld zoals u dat wenst. Uw 

OTYS consultant zal dit met u afstemmen.  

AM02: Job Presentatie Positief 

De workflow 'AM02: Job Presentatie Positief' bestaat uit de volgende workflow regels:  

 

01: Kandidaat is positief, verstuur notificatie e-mail naar gebruiker  

Nadat de kandidaat positief gereageerd heeft op de Job Presentatie stuurt deze workflow 

regel een notificatie e-mail naar de gebruiker.  

 

01a: Kandidaat uitnodigen voor telefonisch interview 

Deze workflow stuurt een COW uitnodiging naar de kandidaat indien de consultant besloten 

heeft de kandidaat direct uit te willen nodigen voor een telefonisch interview. 

 

01b: Kandidaat uitnodigen voor interview op kantoor 

Deze workflow stuurt een COW uitnodiging naar de kandidaat indien de consultant besloten 

heeft de kandidaat direct uit te willen nodigen voor een interview op kantoor. 

 

02: Kandidaat heeft (telefonisch) interview ingepland 

Nadat de kandidaat via COW een (telefonisch) interview heeft ingepland, wijzigt deze 

workflow regel de status van de taak naar ‘Afspraak gemaakt’ 

 

03: Telefonisch interview afgelopen, vraag consultant actie 

Nadat het telefonisch interview heeft plaatsgevonden, vraagt deze workflow regel aan de 

verantwoordelijke consultant via de Decision App of de kandidaat afgewezen moet worden, 
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voor een interview op kantoor uitgenodigd moet worden of voorgesteld moet worden aan de 

opdrachtgever. 

 

03a: Kandidaat afwijzen 

Nadat de consultant op basis van het telefonisch interview heeft aangegeven de kandidaat af 

te willen wijzen, wijzigt deze workflow regel de status van de kandidaat. 

 

03b: Kandidaat uitnodigen voor interview op kantoor 

Nadat de consultant op basis van het telefonisch interview heeft aangegeven de kandidaat uit 

te willen nodigen voor een interview op kantoor, stuurt deze workflow regel een COW 

uitnodiging naar de kandidaat voor een interview op kantoor. 

 

03c: Kandidaat voorstellen bij opdrachtgever 

Nadat de consultant op basis van het telefonisch interview heeft aangegeven de kandidaat 

voor te willen stellen bij de opdrachtgever, stuurt deze workflow regel een Online CV 

Presentatie naar de opdrachtgever. 

 

04: Interview op kantoor afgelopen, vraag consultant actie 

Nadat het interview op kantoor heeft plaatsgevonden, vraagt deze workflow regel aan de 

verantwoordelijke consultant via de Decision App of de kandidaat afgewezen moet worden of 

voorgesteld moet worden aan de opdrachtgever. 

 

04a: Kandidaat afwijzen 

Nadat de consultant op basis van het interview op kantoor heeft aangegeven de kandidaat af 

te willen wijzen, wijzigt deze workflow regel de status van de kandidaat. 

 

04b: Kandidaat voorstellen bij opdrachtgever 

Nadat de consultant op basis van het interview op kantoor heeft aangegeven de kandidaat 

voor te willen stellen bij de opdrachtgever, stuurt deze workflow regel een Online CV 

Presentatie naar de opdrachtgever. 

 

Regel 3c & 4b kunnen worden uitgebreid met een signaal naar de gebruiker, dat een 

kandidaat moet/kan worden voorgesteld.  

Bovengenoemde instelling is een richtlijn en geldt als advies. Hierop kan in de inrichting van 

worden afgeweken indien gewenst. 

 

Workflow 'AM03: Job Presentatie Negatief' 

De workflow 'AM03: Job Presentatie Negatief' bestaat uit de volgende workflow regel: 

 

01. E-mail sturen als NEG-type 

Deze workflow regel verstuurt een automatische bedank e-mail naar de kandidaat nadat 

deze aangegeven heeft geen interesse te hebben in de vacature.   
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3.5 COW (Calendar Options Wizard) 

Om ervoor te zorgen dat de afspraken (telefonisch / live) die door kandidaten kunnen worden 

ingepland worden ingepland op haalbare momenten kun je in de OTYS agenda aangeven 

binnen welke tijdsblokken afspraken gepland kunnen worden. Dit dient eenmalig voor alle 

gebruikers worden ingericht. Ga hiervoor naar Agenda, klik op Instellingen, en Item Types. 

Vervolgens klik op een van de 2 relevante opties (interview telefonisch / interview op 

kantoor). Klik vervolgens op Kalenderschema en vul deze in.  

 

Er is een aparte handleiding voor het gebruik van COW voorhanden.
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Bijlage 1 - Het algoritme voor OTR AutoMatch 

Om antwoord te geven op de vraag ‘Waar wordt nu op gezocht in het AutoMatch proces?’ is 

hierbij het algoritme van de zoekfunctie uitgewerkt. 

 

Functietitel: 35% 

De functietitel van de vacature wordt gematched op de functietitels uit iemands 

werkervaring. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen matches op recente en niet 

recente werkervaringen, waarbij recente werkervaring en dubbel zo hoog gewicht krijgt. Dit 

gebeurt op basis van de start en einddatum van de werkervaring items. 

 

Competenties: 35% 

De competenties van de vacatures worden afgeleid uit de vacaturetekst en dit wordt 

gematched de opleidingen van de kandidaat. 

 

Match criteria: 20% 

Dezelfde gedefinieerde match criteria van zowel de vacature als de kandidaat 

 

Locatie: 10% 

De locatie van de vacature en van de kandidaat 


