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Versiemanagement 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie  

1.1 Doel   

Het doel van deze instructie is tweeledig. In de eerste plaats wil OTYS Recruiting Technology 

degenen die behoefte hebben aan aanvullende uitleg over OTYS match tegemoet komen. 

Daarnaast is deze handleiding aangevuld met instructies over de nieuwe matchfunctionaliteit 

van onze partner Actonomy.   

In deze instructie wordt de matchfunctie uitgebreid beschreven. Zo kan het bij elkaar zoeken 

van kandidaten en vacatures op basis van bepaalde overeenkomsten makkelijk en efficiënt 

verlopen.   

1.2 Indeling  

Deze instructie begint met een algemene uitleg van de opties van de matchfunctie. Daarbij 

wordt de nadruk gelegd op zo efficiënt mogelijk matchen. Ook de verschillen en 

overeenkomsten met ‘Uitgebreid zoeken’ komen aan de orde.  

Daarna wordt het gebruik van de matchfunctie toegelicht. Zowel het zoeken met 

matchcriteria als het zoeken met behulp van trefwoorden en operatoren komt uitgebreid aan 

de orde.  

Tenslotte wordt ingegaan op het aanpassen van een zoekopdracht wanneer u te veel of te 

weinig resultaten heeft. Het geheel is voorzien van een groot aantal uitgebreide 

zoekvoorbeelden.  

1.3 Basiskennis  

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

instructie vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken:  

 Gebruik van Windows; 

 Gebruik van Internet Explorer;  

 Basisgebruik OTYS;  

 Taken die in een van de beschikbare handleidingen staan.  

1.4  Commentaar  

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl  

Hoofdstuk 2: Functie match 

2.1 Matchen 

Met OTYS Match kunt u geschikte kandidaten vinden voor een vacature, maar ook vacatures 

voor een kandidaat. Dat kunt u doen met toegekende kenmerken (matchcriteria), maar ook 

met trefwoorden. De koppeling met Actonomy stelt u in staat om een zogenoemde ‘deep 

search’ uit te voeren. U zoekt door alle relevante woorden die voorkomen in de kandidaat of 

vacature. Hoe vaker een trefwoord, een criterium of een combinatie van meerdere 
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trefwoorden en/ of criteria voorkomt, hoe hoger de score zal zijn die Actonomy hieraan 

toekent. Hoe hoger de matchscore hoe hoger de kandidaat in de resultatenlijst zal eindigen.  

U kunt zien hoeveel kandidaten of vacatures voldoen aan de zoekvraag. Hoe beter een 

kandidaat of een vacature past bij de zoekvraag hoe hoger deze kandidaat of vacature in de 

lijst zal voorkomen. Het matchresultaat-scherm bevat nooit meer dan 500 resultaten. Door 

middel van het veranderen, toevoegen of weglaten van trefwoorden of zoekcriteria kunt u uw 

zoekvraag zodanig aanpassen totdat u uw gewenste resultaat heeft gevonden.  

Matchcriteria verschillen per organisatie, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan 

opleidingsniveau of functietitel. U stelt ze in wanneer u een vacature of kandidaat aanmaakt, 

maar ze kunnen ook later toegevoegd of gewijzigd worden. Wanneer u dit consequent 

invoert, kunt u kandidaten en vacatures gemakkelijk vinden, en weet u zeker dat u geen 

geschikte kandidaten over het hoofd ziet. Het is daarom verstandig om u aan bestaande 

afspraken over het gebruik van criteria te houden, of deze alsnog te maken.  

Naast matchcriteria kunt u ook trefwoorden gebruiken om te matchen. U kunt daarbij onder 

ander aangeven hoe belangrijk het trefwoord is, maar ook op exacte combinaties zoeken of 

trefwoorden uitsluiten. Dat betekent dat u heel specifiek kunt zoeken, maar ook heel breed.  

De mogelijkheden van deze functionaliteit zijn groot. Wanneer u een kandidaat heeft 

aangemaakt, kunt u automatisch zoeken of er geschikte vacatures voor hem of haar in uw 

systeem staan. Daarnaast kunt u bij het toevoegen van een nieuwe vacature, direct naar 

geschikte kandidaten zoeken.   
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2.2 Uitgebreid zoeken   

Uitgebreid zoeken is afgeleid van de matchfunctie. Er zijn een aantal verschillen. De 

Matchfunctie start altijd vanuit een bepaalde vacature of kandidaat. Uitgebreid zoeken start 

blanco. Er is zijn dus geen criteria ingevuld, en u kunt zelf kiezen of u naar vacatures of 

kandidaten wilt zoeken.  

In de Relatie Manager kunt u ook uitgebreid zoeken. U zoekt dan tussen relaties en 

contactpersonen. Deze functionaliteit is iets minder uitgebreid, maar is verder in grote lijnen 

vergelijkbaar.  

N.B. Uitgebreid zoeken doet u niet vanuit een bepaalde kandidaat of vacature. U kunt dan ook 

niet matchen binnen deze functie.   
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Hoofdstuk 3: Gebruik match 

3.1 Algemeen 

Het matchvenster  

Het overzichtsvenster van de OTYS Match Engine heeft bovenin een taakbalk met daaronder 

twee deelvensters. In het linker deelvenster ziet u de groepen matchcriteria.   

 

 

 

 

 

 

 

   

Door op het 

vergrootglas te klikken 

opent u de betreffende 

groep in een nieuw 

venster. Daar kunt  u de 

criteria uit de groep 

selecteren dan wel uitsluiten.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het bovenste gedeelte 

van het venster kunt u 

criteria selecteren. De 

criteria rechts zijn 

geselecteerd en de 

criteria links niet. In het 

onderste gedeelte kunt u criteria uitsluiten. Hiervoor geldt dat de criteria rechts uitgesloten 

zijn. Resultaten met die criteria zullen dan niet in de resultaten getoond worden.  

N.B. Onder de zoekresultaten staat een percentage aangegeven. Dit percentage geeft de 

relevantie van de vacature aan.  
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3.2 Zoeken met criteria  

In het criteriavenster kunt u criteria selecteren voor een zoekactie. U kunt het zoeken op 

criteria combineren met zoeken met trefwoorden.  

 Klik op ‘Zoek vacatures’ of ‘Zoek kandidaten’;  

 Klik op   achter de criteriagroep die u wilt selecteren;  

 Klik in het bovenste deel van het venster op de criteria die u wilt selecteren, deze criteria 

worden dan van het linker- naar het rechterdeel verplaatst;  

 Klik in het onderste deel van het venster op de criteria die u wilt uitsluiten bij deze zoekactie;  

 Vink in de balk bovenin aan of u de ingestelde criteria al dan niet verplicht wilt laten zijn;  

 Klik op ‘Toevoegen’;  

 Herhaal desgewenst bovenstaande stappen;  

 U kunt in met één druk op de knop alle criteria verplicht maken,   

 Klik op  

 Klik op  

 Voeg desgewenst trefwoorden toe 

 Klik op U kunt in met één druk op de knop alle criteria niet verplicht maken,   
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 Zoekvoorbeelden  

  In deze zoekopdracht is één van de geselecteerde waarden  

verplicht gesteld. De waarden die u uitsluit zijn in rood aangegeven. Door op het min teken te 

klikken verandert u de zoekopdracht.  

  Het min teken is veranderd in het koppelteken. In deze  

zoekopdracht zijn nu alle waarden verplicht gesteld. Door op het uitroep- of koppelteken  te 

klikken verandert u de zoekopdracht.  

  In deze zoekopdracht zijn de geselecteerde waarden niet  

verplicht.  

3.3 Zoeken met trefwoorden  

Naast matchcriteria, kunt u ook trefwoorden gebruiken om te zoeken. Het trefwoordgedeelte 

bestaat uit drie delen.  

   

 

  

In het vak ‘Trefwoorden’ 

kunt u een zoekopdracht 

invullen. Deze zoekopdracht kunt u uitbreiden met operatoren. Een operator is een opdracht 

aan de zoekmachine. De meest voorkomende operatoren zijn opgenomen in het onderste 

dropdownmenu, maar u kunt ze ook zelf invoeren in het trefwoordveld.   

In het middelste dropdownmenu bepaalt u in welke locaties gezocht wordt. Wanneer u twee 

locaties aanvinkt, wordt op beide plaatsen gezocht (verplicht). Wanneer u niets aanvinkt, 

wordt gezocht in het CV zoals dit in het dossier zit.  

U kunt tegelijkertijd op trefwoorden en op matchcriteria zoeken. Resultaten moeten of aan 

de gevraagde trefwoorden moeten voldoen of aan de gevraagde matchcriteria of aan de 

combinatie van deze 2. Als de optie Trefwoorden (AND) criteria wordt aangekruist dan 

worden alleen resultaten getoond die zowel de gevraagde trefwoorden als criteria bevatten.  

Het is ook mogelijk om op synoniemen te zoeken. Door deze optie aan te kruisen wordt de 

ontologie die is samengesteld door Actonomy gebruikt. In deze ontologie zijn  synoniemen 

van voornamelijk beroepen en functienamen aan elkaar gekoppeld. Dit maakt het mogelijk 

om breder te zoeken dan alleen het woord dat u zelf intypt. Een synoniem scoort echter wel 

minder hoog dan het woord dat u zelf heeft ingegeven.   

Let Op! Indien u op synoniemen zoekt kunt u geen operatoren gebruiken.  

3.3.1 Zoeklocaties  

Zoeklocaties vacature   

ITEM  LOCATIE  
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Functietitel & Locatie  De velden ‘Functietitel’ en ‘Locatie’ uit de  

Basisgegevens van vacature  

Omschrijving  Het veld ‘Omschrijving’ uit de Vacature 

Beschrijving van de vacature  

Bedrijfsprofiel & cultuur  De velden ‘Bedrijfsprofiel’ en ‘Bedrijfscultuur’ uit 

de  

Vacature Beschrijving van de vacature  

Arbeidsvoorwaarden   Het veld ‘Arbeidsvoorwaarden’ uit de Vacature  

Beschrijving van de vacature  

Overige tekst  Het veld ‘Overige tekst’ uit de Vacature 

Beschrijving van de vacature  

Zoeklocaties kandidaat 

ITEM  LOCATIE  

  

Personalia  Het tabblad ‘Basis’ uit de basisgegevens van de 

Kandidaat.  

Opleidingen  Het veld ‘Opleidingen’ van de kandidaat  

Werkervaring  Het veld ‘Werkervaring’ van de kandidaat  

Vaardigheden  De velden ‘Vaardigheden’ van de kandidaat  

Hobbies  Het veld ‘Hobbies’ van de kandidaat  

Opmerkingen   Het veld ‘Opmerkingen’ van de kandidaat  

Notities dossier  De notities die bij de kandidaat gemaakt zijn  

Documenten dossier  De twintig meest recente dossieritems van de 

kandidaat  

N.B. Dit wordt dagelijks geïndexeerd, 

documenten zijn dus niet direct doorzoekbaar  

3.3.2 Operatoren 

Dropdownmenu Operatoren  

ITEM  FUNCTIE  

Alle woorden  Alle ingetikte trefwoorden moeten in de aangegeven velden 

staan  

Exacte woordcombinatie  Alle ingetikte trefwoorden moeten in de aangegeven volgorde in 

de aangegeven velden staan  

Eén van deze woorden  Een van de ingetikte trefwoorden moet in de aangegeven velden 
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staan  

Geen van deze woorden  Geen van de ingetikte woorden mag in de aangegeven velden 

staan.  Let Op! U moet in dit geval wel minimaal één criterium 

invullen.  

Actonomy operatoren  Maak gebruik van de operatoren in het trefwoordveld  

Actonomy Operatoren  

ITEM  FUNCTIE  VOORBEELD  

*trefwoord  Zoekt op combinaties van 

letters en of cijfers. Dit hoeft 

geen heel woord te zijn.  

*sales = u zoekt naar alle woorden waarin 

de lettercombinatie ‘sales’ voorkomt. 

Resultaten kunnen dan bijvoorbeeld zijn:  

‘salesmanager’ of  

‘customersales’  

-trefwoord  Sluit de resultaten waarin het 

trefwoord voorkomt uit  

-manager = u krijgt GEEN resultaten waarin 

het woord manager voorkomt.   

Let Op! U moet wel altijd een trefwoord of 

een criterium geven dat wel moet 

voorkomen.  

+trefwoord  Stelt het trefwoord verplicht  +manager = u krijgt ALLEEN resultaten 

waarin het woord manager voorkomt  

“trefwoord 

trefwoord“  

Zoekt op de exacte 

combinatie van letters en 

cijfers in de aangegeven 

volgorde  

“sales manager” = u krijgt ALLEEN de 

resultaten waarin de combinatie “sales 

manager” voorkomt.  

Vacatures met een andere spelling  

(“Salesmanager”) behoren dan NIET tot de 

resultaten.  

Trefwoord AND  

Trefwoord  

Zoekt op de aanwezigheid van 

beide trefwoorden  

HBO AND manager = u krijgt alle resultaten 

waarin zowel het woord HBO als het woord 

manager voorkomt.  

Trefwoord OR 

trefwoord  

Zoekt op de aanwezigheid van 

één van beide trefwoorden  

HBO OR WO = u krijgt alle resultaten waarin 

óf het woord HBO of het woord WO 

voorkomt.   

trefwoord^cijfer, 

trefwoord^cijfer  

Bepaalt het belang van de 

trefwoorden ten op zichte van 

elkaar. Het woord met het 

cijfer 1 is het belangrijkst, 

daarna het woord met het 

cijfer 2 enz.  

HBO^1, sales^2 = De resultaten worden nu 

gesorteerd. De resultaten waarin het woord 

HBO voorkomt staan bovenaan.  
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~trefwoord  Zoekt op het trefwoord én de 

meest voorkomende 

spellingsvarianten  

~accountmanager = u krijgt, naast de 

resultaten voor de gebruikte spelling, ook 

die voor bijvoorbeeld ‘account manager’ of 

‘acount manager’. Let op! Deze operator kan 

niet aan het begin van een zoekvraag 

gebruikt worden.  

  

Zoeken met trefwoorden  

 Typ een trefwoord of combinatie van trefwoorden;  

 Selecteer de velden waarin u wilt zoeken in het dropdownmenu onder het trefwoordveld;  

 Selecteer in het dropdownmenu de gewenste operator (selecteer ‘Actonomy operatoren’ om 

de operatoren voor het trefwoordveld te gebruiken);  

 Voer desgewenst operatoren in het trefwoordveld in;  

 Voeg desgewenst criteria toe;  

 Klik op  .  

N.B. Wanneer u de werking van de individuele operatoren goed begrijpt, kunt u ze eventueel 

combineren om geavanceerde zoekopdrachten te maken.  

Zoekvoorbeelden  

    

  

  

  

 

Er wordt gezocht op het trefwoord “ICT” in de velden 

Personalia en Werkervaring. Dit trefwoord is 

verplicht.  

  

   

  

Er wordt gezocht op de trefwoorden “ICT” en “sales”  

  

   

  

Er wordt gezocht op de combinatie 

“accountmanager” en “ICT”. In het 

geval van “accountmanager” worden spellingvariaties ook meegenomen in de resultaten.   

3.4 Filter maken  

U kunt een filter maken van een zoekactie die u veelvuldig gebruikt. Deze filter kunt u 

eventueel ook beschikbaar maken voor uw collega’s. Collega’s die goed met de operatoren 

overweg kunnen, kunnen bijvoorbeeld filters maken met geavanceerde zoekopdrachten.  
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 Vul de gewenste criteria in;  

 Vul de gewenste trefwoorden en operatoren in;  

 Vul een naam voor het filter in het veld ‘Filter naam’ in;  

 Vink ‘Algemeen beschikbaar’ aan wanneer u wilt dat uw collega’s ook gebruik kunnen maken 

van het filter;  

 Klik op    

Het filter is nu opgeslagen in het dropdownmenu ‘Opgeslagen filters’.   

3.5 Zoekopdracht breder maken  

U heeft te weinig resultaten en wilt de zoekopdracht verbreden. Er is een aantal manieren 

waarop dat kan.   

 ‘Verplicht’ verwijderen bij verplichte matchcriteria  

 Matchcriteria verwijderen  

 Criteria verwijderen en vervangen door een trefwoord  

N.B. Het verwijderen van matchcriteria die niet verplicht zijn levert in de meeste gevallen 

meer zoekresultaten op.  

Verplichte criteria  

Standaard staan matchcriteria op ‘verplicht’. Dat betekent dat ze moeten voorkomen. 

Wanneer u te weinig resultaten heeft en er staan criteria ‘verplicht’, dan kunt u bij een of 

meerdere criteria het vinkje ‘verplicht’ verwijderen. U kunt dit ook in één keer doen voor alle 

verplichte criteria door middel van de knop “Geen criteria verplicht” aan te klikken.   

Stel, u heeft 3 criteria, waarvan er 1 verplicht is. Dan krijg u de resultaten die voldoen aan 

criterium 1, en eventueel aan criterium 2 en/of 3. Wanneer u ‘verplicht’ weghaalt, en 

criterium 1 niet meer verplicht is, krijgt u ook de kandidaten die wel aan criterium 2 of 3 

voldoen, maar niet aan criterium 1.  

3.6 Zoekopdracht verder specificeren  

U heeft teveel  resultaten en wilt de zoekopdracht verder specificeren. Dat kunt u op een 

aantal manieren doen:  

 Criteria verplicht stellen  

 Trefwoorden gebruiken  

 Minder zoekvelden aanvinken  

N.B. Het toevoegen van extra criteria levert meer, in plaats van minder resultaten op, tenzij u 

een of meer criteria verplicht stelt.   
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Hoofdstuk 4: Actonomy plus  

  

De Actonomy Plus functionaliteit is een optionele functionaliteit die niet altijd ingeschakeld 

staat.   

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om het beoordelen van grote kandidaatselecties 

gestructureerd te verwerken. Het maakt het ook mogelijk om het doorlopen van een selectie 

te verdelen over meerdere dagen.  

Het Actonomy Plus scherm wordt geopend als u in het kandidaten resultaten scherm 

dubbelklikt op één van de resultaten.  
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In het scherm dat nu geopend wordt ziet u de details van de kandidaat aan de rechterkant. In 

het linker gedeelte ziet u de resultatenlijst van alle kandidaten.  

4.1 Door resultatenlijst lopen 

Kandidaten die nog niet bekeken of beoordeeld zijn, worden afgebeeld in een “vet” gedrukt 

lettertype in de resultatenlijst. Kandidaten die wel zijn bekeken of beoordeeld hebben een 

normaal lettertype.  

Middels de   knoppen kunt u door de resultatenlijst lopen. U kunt ook een kandidaat op 

uw scherm afbeelden door de kandidaat aan te “klikken”met uw muis in de resultatenlijst.  

4.2 Kandidaten beoordelen 

U kunt kandidaten markeren, koppelen of afwijzen voor deze selectie. OTYS houdt bij welke 

beoordeling u aan een kandidaat heeft gegeven.  

Kandidaten die u koppelt worden geplaatst in het koppelingscherm van de betreffende 

vacature. Indien u een kandidaat koppelt aan een flexopdracht (alleen indien u OTYS 

flexmanager gebruikt) dan wordt de betreffende kandidaat aan een flexopdracht gekoppeld.  

U kunt kandidaten markeren omdat u bijvoorbeeld nog niet zeker weet of u die kandidaat wel 

wilt koppelen aan een vacature of flexopdracht. U kunt deze kandidaten in een later stadium 

nogmaals bekijken en op dat moment beoordelen wat u met die kandidaat wilt doen.  
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Indien een kandidaat niet geschikt is dan kunt u deze afwijzen voor deze selectie. Dit 

betekent dat de kandidaat in het lijstje met afgewezen kandidaten wordt geplaatst.  

Kandidaten markeren;  

 Selecteer een kandidaat;  

 Klik op   ;  

 De kandidaat heeft nu een groen vinkje in de resultatenlijst.  

Kandidaten koppelen  

 Selecteer een kandidaat;  

 Klik op  .  

Kandidaten afwijzen  

 Selecteer een kandidaat;  

 Klik op   ;  

 De kandidaat heeft nu een rood kruis in de resultatenlijst.  

   

4.3 Beoordeelde kandidaten selecteren  

U kunt op elk moment de reeds beoordeelde kandidaten selecteren.   

 Selecteer via   de kandidaten die u nogmaals gaat 

beoordelen  

 Het resultatenscherm zal die kandidaten die u heeft geselecteerd tonen  

 U kunt kiezen uit de volgende opties:  

o Alle zoekresultaten  

o Verberg gekoppelde kandidaten  

o Gekoppelde kandidaten  

o Verberg afgewezen kandidaten 

o Afgewezen kandidaten 

o Verberg gemarkeerde kandidaten 

o Gemarkeerde kandidaten  

4.4 Zoekopdracht wijzigen  

U kunt een zoekopdracht tussentijds wijzigen. Het is belangrijk om te weten dat de 

kandidaten die u al als resultaat had worden bewaard inclusief een eventuele beoordeling. 

Hierdoor kunt u als het ware uw zoekopdracht continu aanpassen en de “interessante” 

kandidaten koppelen of bewaren en de niet interessante kandidaten “afwijzen”. Middels de 

vetgedrukte namen in de resultatenlijst wordt bijgehouden welke kandidaten u al wel en niet 

heeft gezien.   

 Klik op  ;   



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   28 maart 2014 

  

  
  

Het zoekscherm wordt nu in het linker gedeelte geopend.  

U kunt zo uw zoekvraag aanpassen. Indien u opnieuw op zoeken  klikt wordt er opnieuw 

gematched en zult u een aangepast zoekresultaat krijgen. 

4.5 Selectie opslaan  

Het beoordelen van grote selecties kan meer tijd in beslag nemen. Om dit te faciliteren kunt 

u een selectie opslaan. U kunt dan op een volgend tijdstip deze selectie oproepen en 

doorgaan met de beoordeling.  

Alle beoordelingen die u al heeft gedaan zijn bewaard gebleven en indien u opnieuw zoekt 

zullen zelfs kandidaten die tussen nu en het tijdstip dat u de vorige zoekactie heeft gedaan en  

welke voldoen aan de zoekvraag worden getoond. Deze kandidaten worden dan vetgedrukt 

afgebeeld.  

 Geef een naam aan de selectie in  

 Klik op    

Uw selectie is nu alleen beschikbaar voor u zelf. Indien u deze selectie ook beschikbaar wilt 

stellen aan uw collega’s dient u deze optie te selecteren via   .  

4.6 Oproepen van een selectie  

U kunt een selectie oproepen door naar het “Uitgebreid zoeken” scherm te gaan en de 

selectie die u wilt oproepen te kiezen uit de lijst “opgeslagen filters”  
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4.7 Verwijderen van een selectie  

U kunt een selectie verwijderen via de knop  . Zowel de zoekvraag, de resultatenlijst met 

kandidaten, markeringen en afwijzingen worden verwijderd. Alle gekoppelde kandidaten 

blijven wel gekoppeld aan de desbetreffende vacature en/ of flexopdracht.   
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Hoofdstuk 5: Zoekvoorbeelden  

5.1 Vacature  

Stel, u heeft een vacature voor ICT medewerker aangemaakt. U wilt kijken of er in uw 

systeem geschikte kandidaten staan. U heeft de matchcriteria ‘HBO’ en ‘Vast dienstverband’ 

toegekend.  

 Klik  op  

 Open de vacature ‘ICT medewerker’  

 

 Klik op  

Het matchvenster opent. In het rechter deelvenster staan de zoekresultaten. In dit geval de 

kandidaten met de matchcriteria ‘HBO’ en/of ‘Vast dienstverband’. De kandidaten met beide 

kenmerken staan bovenaan in de lijst. Afhankelijk van de kandidaten in uw database heeft u 

nu:  

- Te veel resultaten => u moet de zoekopdracht verder specificeren;  

- Precies genoeg resultaten => u kunt de gevonden kandidaten koppelen of gebruik maken van 

de acties uit het dropdownmenu ‘Kies een actie’;  

- Te weinig resultaten => u moet de zoekopdracht breder maken.  

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat er geen kandidaten verschijnen. U besluit de 

zoekopdracht breder te maken door op trefwoord te gaan zoeken. Bij nader inzien vindt u 

‘Vast dienstverband’ niet zo belangrijk en is een HBO-opleiding noodzakelijk.  
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 Klik op   achter de matchcriteria om deze te verwijderen;  

 Typ “+HBO” in het trefwoordveld;  

 Selecteer de velden waarin u wilt zoeken in het dropdownmenu; 

 Selecteer ‘Actonomy operatoren’ in het onderste dropdownmenu; 

 Klik op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt nu de 

gevonden 

kandidaten aan 

de vacature 

koppelen, maar 

bijvoorbeeld ook 

een mailgroep 

aanmaken met de gevonden kandidaten. Dit staat beschreven in de gebruikershandleiding.  

5.1.1 Uitgebreid zoeken  

Een potentiële kandidaat vraagt of u veel ICT-vacatures en/of vacatures in Noord-Holland 

heeft. U kunt dan ‘Uitgebreid zoeken’ gebruiken om tussen uw vacatures te zoeken.   

 Klik op  ;   

 Wanneer u vanuit de Vacature Manager zoekt, zoekt u automatisch tussen de vacatures. 

Wanneer u vanuit de Kandidaat Manager zoekt, klikt u op ‘Vacatures zoeken’;  

 Typ “ICT, Noord-Holland” in het trefwoordveld;  

 Selecteer de velden waarin u wilt zoeken in het dropdownmenu;  

 Selecteer de optie ‘Eén van deze woorden’ in het onderste dropdownmenu;  

 Klik op   (de 

gevonden 

resultaten 

verschijnen in het 

rechterdeel van het 

venster).  
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Afhankelijk van het aantal resultaten kunt u de zoekopdracht eventueel verbreden of verder 

specificeren.  

5.2 Kandidaat  

U heeft een kandidaat in uw systeem staan met een sales-achtergrond. Hij is op zoek naar 

een baan op dat gebied. U heeft het criterium ‘Vast dienstverband’ toegekend.  

 Klik op  ;  

 Open de kandidaat;  

 Klik op  ;  

 
 Het matchvenster opent. In het rechter deelvenster staan de zoekresultaten. In dit geval de 

vacatures met het criterium ‘Vast dienstverband’. Afhankelijk van de vacatures in uw 

database heeft u nu:  

- Te veel resultaten => u moet de zoekopdracht verder specificeren  

- Precies genoeg resultaten => u kunt de gevonden kandidaten koppelen of gebruik maken van 

de acties uit het dropdownmenu ‘Kies een actie’.  

- Te weinig resultaten => u moet de zoekopdracht breder maken  
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In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u teveel resultaten heeft. U besluit de zoekopdracht 

verder te specificeren met een paar trefwoorden. U wilt dat in ieder geval het woord ”Sales” 

in de vacature voorkomt, en de kandidaat heeft een voorkeur voor een functie in de ICT.  

 Typ “+sales, ICT” in het trefwoordveld;  

 Selecteer de velden waarin u wilt zoeken in het dropdownmenu;  

 Selecteer ‘Actonomy operatoren’ in het onderste dropdownmenu;  

 Klik op  ;  

U krijgt nu alle resultaten met het woord “sales”. De vacatures waarin ook het woord ”ICT” 

voorkomt staan bovenaan.   

U kunt nu de gevonden vacatures aan de kandidaat koppelen, maar ook de status van de 

gevonden vacatures aanpassen. Dit staat beschreven in de gebruikershandleiding.  

5.2.1 Uitgebreid zoeken  

Een potentiële klant belt u op om te vragen of u veel kandidaten met een MBO-opleiding in 

uw database hebt. U kunt dan de functie ‘Uitgebreid zoeken’ gebruiken om te zoeken naar 

dergelijke kandidaten.  

 Klik op  ;  

 Wanneer u vanuit de Kandidaat Manager zoekt, zoekt u automatisch tussen de kandidaten. 

Wanneer u vanuit de Vacature Manager zoekt, klikt u op ‘Kandidaten zoeken’;  

 Typ “MBO” in het trefwoordveld;  

 Selecteer de velden waarin u wilt zoeken in het dropdownmenu 

 Klik op  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

U krijgt nu alle 

kandidaten met het 

trefwoord “MBO” te 

zien. Afhankelijk van 

het aantal resultaten 

kunt u de 

zoekopdracht eventueel verbreden of verder specificeren.  
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5.2.2 Mailgroep  

Indien u machted of zoekt omdat u een e-mailing wilt versturen, kan het voorkomen dat de 

maximaal 500 resultaten niet voldoende zijn.   

Indien u de optie mailgroep selecteert en het totaal aantal kandidaten ligt boven de 500, kunt 

u via de link “Alle kandidaten” er voor zorgen dat er meer dan 500 kandidaten in de 

mailgroep terechtkomen.  

 


