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Hoofdstuk 1: Over dit document  

1.1 Uw OTYS implementatie  

Bedankt voor uw keuze om van de OTYS oplossing gebruik te gaan maken en daarmee uw  

recruitmentproces zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zoals u wellicht al in het Plan van  

Aanpak heeft kunnen lezen zijn er verschillende stappen die in het implementatietraject  

genomen moeten worden. Vanuit OTYS hebben we uiteraard zeer ruime ervaring met de  

implementatie van recruitment software. Op basis daarvan hebben we een ‘best practice’  

opgesteld in de stappen die wij tijdens de implementatie moeten ondernemen.  

 

1.2 Project Startup  

Een van deze best practices is de Project Startup. Tijdens deze bijeenkomst zal uw  

Consultant samen met u kijken naar de stappen die in het traject genomen moeten worden  

en naar de inrichting van uw systeem. Om deze afspraak zo efficiënt mogelijk te laten  

verlopen hebben wij vooraf input van u nodig. Wij adviseren u in dit document over hoe wij  

een standaard werkproces in OTYS inrichten en laten u zien hoe u deze voor uw situatie kunt  

aanpassen.  

 

1.3 Doel  

Het doel van dit document is om u de mogelijkheden binnen uw OTYS inrichting te laten zien  

en input van u te verzamelen voor de Project Startup. Tijdens de Project Startup zullen we  

onder andere deze input met u doornemen. Indien u twijfels heeft over bepaalde zaken,  

verzoeken wij u echter wel het document zo volledig mogelijk in te vullen. De inrichting kan  

dan tijdens de Project Startup definitief gemaakt worden.  

 

1.4 Wijzigingen  

Indien u wijizgingen wilt op de standaard inrichting van OTYS dan kunt u dit voorafgaand aan  

de Project Start Up laten weten aan uw consultant. Wij gaan er vanuit dat wij de inrichting  

kunnen hanteren zoals in dit document is uitgewerkt. Wilt u hierin wijzigen om dit beter af te  

stemmen op uw werkproces dan kan dit. U kunt hierbij statussen, types, matchcriteria en  

overige variabelen verwijderen, hernoemen of toevoegen. In de bij u aangeleverde Excel  

sheet kunt u deze wijzigingen doorgeven.  

 

1.5 Commentaar  

Commentaar en reacties op dit document en OTYS zijn welkom. Deze kan u per e-mail  

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl.  
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Hoofdstuk 2: Statussen & types  

2.1 Algemeen  

Uw OTYS systeem bestaat uit een groot aantal flexibel in te richten statussen & typeringen.  

Dit stelt u in staat om bijvoorbeeld aan te geven wat de status van een kandidaat, vacature of  

relatie is. Hierdoor kunt u bij het openen van een vacature direct zien dat deze bijvoorbeeld  

‘open’ is en u kunt een selectie maken op alle vacatures met de status ‘open’. Daarnaast  

kunt u deze statussen gebruiken in selecties en zoekopdrachten in uw systeem. Als u  

bijvoorbeeld een mailing aan alle kandidaten aanmaakt, kunt u de kandidaten met de status  

‘Niet bemiddelbaar’ uitsluiten.  

 

Vanuit OTYS hebben wij in een standaard werkproces verschillende statussen & types  

ingericht. Deze lijsten zijn tot stand gekomen na ruim 1.000 implementaties en in veel  

processen uitermate geschikt. Ons advies is derhalve om deze standaarden als uitgangspunt  

te nemen en hier enkel van af te wijken waar deze echt niet overeenkomen met uw  

werkproces.  

 

2.2 Hoofdstatus kandidaat  

Iedere kandidaat in uw systeem heeft een hoofdstatus. Aan deze hoofdstatus kunt u  

bijvoorbeeld zien of de kandidaat via uw website heeft gereageerd en nog niet verder is  

behandeld, of er een intake met de kandidaat gepland staat of dat deze wellicht op de  

blacklist staat. Sommige van deze statussen kunnen door OTYS automatisch geselecteerd  

worden, andere statussen zullen de gebruikers handmatig moeten toekennen.  

 

De standaard kandidaat statussen in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Via website Deze status wordt automatisch geselecteerd als een kandidaat via de 

website solliciteert  

 Via profiler Deze status wordt automatisch geselecteerd als een kandidaat via de 

‘Profiler’ (toolbar in OTYS om kandidaten te searchen op internet) het systeem binnen 

komt.  

 Beschikbaar Deze status wordt gebruikt als er reeds een (telefonische) intake heeft 

plaatsgevonden en de kandidaat beschikbaar is.  

 In procedure Deze status wordt gebruikt als de kandidaat op dit moment in één of 

meerdere procedures zit via uw organisatie. De exacte status per procedure wordt 

niet bijgehouden in de hoofdstatus van de kandidaat maar in de procedurele 

statussen (zie paragraaf 2.5).  

 Passief Deze status wordt gebruikt indien de kandidaat voor langere tijd niet 

beschikbaar is. Voordat er (opnieuw) contact opgenomen wordt met de kandidaat is 

het raadzaam om het laatste  

 Geplaatst Deze status wordt gebruikt indien de kandidaat in het verleden via uw 

organisatie is geplaatst.  
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 Zwarte lijst Deze status wordt gebruikt indien de kandidaat (om welke reden dan ook) 

niet bemiddelbaar is. Er zal alleen bij hele grote uitzondering contact opgenomen 

moeten worden met deze kandidaat.  

Dit is een standaard status die niet verwijderd of hernoemd kan worden in uw systeem.  

 

2.3 Hoofdstatus vacature  

Net zoals uw kandidaten hebben ook de vacatures in uw systeem een hoofdstatus. Op deze  

manier kunt u bijvoorbeeld zien dat een vacature op dit moment nog open staat of een  

selectie maken van alle vacatures die door uw organisatie zijn ingevuld.  

 

De standaard vacature statussen in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Automatch starten Deze status wordt gebruikt als trigger om het Automatch proces 

in OTYS te laten plaats vinden. Dit is een workflow die voor u op zoek gaat naar de 

meest geschikte kandidaat voor de vacature en deze direct vraagt of hij/zij interesse 

heeft in deze vacature. Voor meer informatie over deze workflow raadpleeg uw 

consultant.  

 Open Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de vacature op dit moment 

open staat.  

 Kandidaat in procedureDeze status wordt gebruikt om aan te geven dat er één of 

meerdere van uw kandidaten in procedure zijn bij de opdrachtgever. De exacte status 

per procedure wordt niet bijgehouden in de hoofdstatus van de vacature, maar in de 

procedurele statussen (zie paragraaf 2.5).  

 On hold opdrachtgever Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de vacature 

‘on hold’ staat bij uw opdrachtgever.  

 Ingetrokken opdrachtgeverDeze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

opdrachtgever deze vacature heeft ingetrokken (door hier bijvoorbeeld een eigen 

medewerker op te plaatsen of door organisatorische wijzigingen door te brengen) en 

dat deze daarom niet meer open staat.  

 Vervuld door onsDeze status wordt gebruikt om aan te geven dat u deze vacature 

heeft ingevuld en dat deze daarom niet meer open staat.  

 Vervuld door derden Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat een andere 

partij / concurrent deze vacature heeft ingevuld en dat deze daarom niet meer open 

staat.  

2.4 Hoofdstatus & type relatie  

Tenslotte hebben de relaties in uw systeem ook een hoofdstatus. Omdat de relaties in uw  

systeem allerlei soorten bedrijven kunnen zijn (opdrachtgevers, leveranciers, partners,  

concurrenten, etc.) hebben deze ook een type.  

 

Status en type worden soms door elkaar gehaald (bijvoorbeeld door bij status ‘klant’ aan te  
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geven), wat u belemmert in het maken van selecties. Wij adviseren u dan ook om bij typering  

enkel het soort relatie op te geven (dus bijvoorbeeld ‘opdrachtgever’ of ‘leverancier’) en bij  

status de status van die relatie (bijvoorbeeld ‘prospect’ of ‘actief’).  

 

Zo kunt u combinaties als ‘prospect opdrachtgever’, ‘actief leverancier’, maar ook ‘prospect  

leverancier’ maken. Hierdoor bent u in staat om zeer flexibel selecties te maken in uw  

systeem van bijvoorbeeld alle ‘prospect opdrachtgevers’, alle actieve relaties of alle  

leveranciers.  

 

De standaard relatie statussen in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Prospect Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u nog geen zaken heeft 

gedaan met deze relatie.  

 Actief Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u op dit moment zaken doet 

met deze relatie (bijvoorbeeld doordat u een lopende opdracht heeft).  

 Passief Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u op dit moment geen zaken 

doet met deze relatie, maar dit in het verleden wel heeft gedaan. 

 Zwarte lijst Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u geen zaken met deze 

relatie wilt doen, omdat deze bijvoorbeeld failliet is of zich in het verleden niet aan 

betaalafspraken heeft gehouden.  

Het is bij dergelijke statussen altijd belangrijk om intern goed te definiëren welke status op  

welk moment wordt gegeven. Zo gaat in onze definitie een relatie van status ‘suspect’ naar  

status ‘prospect’ op het moment dat er ook maar enig contact is geweest met een relevant /  

verantwoordelijk contactpersoon. Wellicht noemt u prospects pas ‘prospects’ als er een  

eerste offerte is uitgebracht. De keuze is aan u, maar om hier misverstanden over te  

voorkomen is het belangrijk om deze intern goed te communiceren.  

 

De standaard relatie types in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Opdrachtgever (OG) Dit type wordt gebruikt indien de relatie een opdrachtgever van u 

is en er dus (uiteindelijk) facturen vanuit u naar de relatie worden verzonden. 

 Leverancier (LV) Dit type wordt gebruikt indien de relatie een leverancier van u is en 

er dus (uiteindelijk) facturen vanuit de relatie naar u worden verzonden. 

 Partner (PA) Dit type wordt gebruikt indien de relatie een partner van u is en er dus 

(uiteindelijk) facturen geen facturen worden verzonden of als er naar elkaar facturen 

verzonden kunnen worden.  

 Concurrent (CO) Dit type wordt gebruikt indien de relatie een concurrent van u is. Er 

is kans dat u nooit contact heeft met deze relatie en de relatie biedt soortgelijke 

diensten aan mogelijke opdrachtgevers.  

Achter de namen van de typeringen ziet u tussen haakjes een afkorting staan. Omdat in  

bepaalde lijstweergaves er simpelweg niet voldoende ruimte is om de volledige naam weer  

te geven van het type relatie, zal hier de aangeduide afkorting getoond worden. Door in OTYS  

met uw muis over deze afkorting heen te gaan zal u de volledige naam zien.  
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Het is mogelijk om meerdere typeringen te geven aan een relatie. Indien u bijvoorbeeld  

gebruik maakt van de dienstverlening van OTYS, maar ook kandidaten aanbiedt op vacatures  

die bij OTYS open staan, dan is OTYS zowel een leverancier als een opdrachtgever.  

 

2.5 Procedurele statussen  

Zodra een kandidaat gekoppeld is aan een vacature (doordat deze via de website heeft  

gesolliciteerd of doordat deze door een back office medewerker aan een vacature is  

gekoppeld) ontstaat er in OTYS een ‘procedure’. Bij iedere procedure (dus bij iedere  

koppeling tussen een kandidaat) heeft u een drietal extra statussen tot uw beschikking om  

de voortgang van die specifieke kandidaat bij die specifieke vacature te registreren.  

 

Deze procedurele statussen (ook wel koppel statussen genoemd) verdelen wij standaard  

onder de volgende drie fasen:  

 Wervingsfase Dit is de fase vanaf het moment dat de kandidaat is gekoppeld tot aan 

het moment dat de opdrachtgever (op basis van het CV) besluit de kandidaat af te 

wijzen of de kandidaat uit te nodigen voor een gesprek.  

 Selectiefase Dit is de fase waarin de kandidaat alle gesprekken en eventuele andere 

rondes (zoals een assessment of een arbeidsvoorwaardengesprek) doorloopt. Deze 

fase is alleen van toepassing indien de kandidaat uitgenodigd wordt voor (ten minste) 

een eerste gesprek.  

 Resultaatfase Dit is het resultaat van de selectiefase (is de kandidaat aangenomen, 

afgewezen of heeft deze zichzelf teruggetrokken). Deze fase is alleen van toepassing 

indien de kandidaat uitgenodigd wordt voor (ten minste) een eerste gesprek.  

Door de voortgang van uw procedures in drie fasen te verdelen, bent u beter in staat om  

selecties te maken in uw systeem en in één oogopslag de exacte status van een procedure te  

zien. Indien alle statussen in één fase waren ingedeeld zou u bijvoorbeeld alleen kunnen zien  

dat een kandidaat is afgewezen door de opdrachtgever. Door deze statussen over drie fasen  

te verdelen kan u zien dat de kandidaat is afgewezen na een tweede gesprek bij de  

opdrachtgever. Ook kunt u hierdoor beter selecties maken (toon alle kandidaten die op  

gesprek zijn geweest bij de opdrachtgever).  

 

De standaard procedurele statussen van de Wervingsfase in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Via website (VW) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de kandidaat via een 

sollicitatie op uw website is gekoppeld aan deze vacature, maar u nog geen verdere 

actie heeft ondernomen. Deze status wordt automatisch geselecteerd als de 

kandidaat via de website reageert op een vacature.  

 Via match (VM)Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de kandidaat via een 

match in de backoffice heeft gekoppeld aan deze vacature, maar nog geen verdere 

actie heeft ondernomen. Deze status wordt automatisch geselecteerd als u vanuit het 

match scherm in OTYS één of meerdere kandidaten koppelt aan een vacature.  

 Meer gegevens benodigd (CO) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u meer 

gegevens nodig heeft van de kandidaat om te beoordelen of deze in aanmerking komt 
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voor de vacature. Bij het selecteren van deze status verschijnt dan ook een pop-up 

om te kunnen noteren welke gegevens u nog wilt navragen bij de kandidaat 

 Afgewezen op CV (AF) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de kandidaat 

heeft afgewezen op basis van het CV.  

 In beraad kandidaat (IK) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de 

kandidaat de vacature heeft voorgesteld, maar dat de kandidaat hierover na wilt 

denken alvorens aan te geven of deze interesse heeft.  

 Geen interesse kandidaat (GK) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de 

kandidaat de vacature heeft voorgesteld, maar dat de kandidaat heeft aangegeven 

geen interesse in deze vacature te hebben.  

 Voorgesteld opdrachtgever (VS) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de 

kandidaat heeft voorgesteld aan de opdrachtgever.  

 Door naar gespreksfase (DG)Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat u de 

kandidaat heeft voorgesteld aan uw opdrachtgever en dat deze de kandidaat heeft 

uitgenodigd voor een eerste gesprek. De verdere stappen zullen bijgehouden worden 

in de selectiefase.  

Naast bovenstaande procedurele statussen van de Wervingsfase zijn er nog twee  

procedurele statussen ingericht die aangeven wat het resultaat van het eerder aangegeven  

Automatchproces is. Dit zijn:  

 

 Job Presentatie positief (JP) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat graag in aanmerking komt voor de vacature  

 Job Presentatie Negatief (JN)Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat geen interesse heeft in de vacature die aan hem/haar is voorgelegd.  

Indien de procedure in de wervingsfase op ‘Door naar gespreksfase’ staat dan kan u in de  

selectiefase verder gaan met het registreren van de voortgang. De standaard procedurele  

statussen van de Selectiefase in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 

 1e gesprek opdrachtgever (1E) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat uitgenodigd is of moet worden voor een 1e gesprek bij de opdrachtgever óf 

dat dit gesprek reeds plaats heeft gevonden maar u nog op een terugkoppeling over 

een vervolg wacht. 

 2e gesprek opdrachtgever (2E) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat uitgenodigd is of moet worden voor een 2e gesprek bij de opdrachtgever óf 

dat dit gesprek reeds plaats heeft gevonden maar u nog op een terugkoppeling over 

een vervolg wacht. 

 3e gesprek opdrachtgever (3E) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat uitgenodigd is of moet worden voor een 3e gesprek bij de opdrachtgever óf 

dat dit gesprek reeds plaats heeft gevonden maar u nog op een terugkoppeling over 

een vervolg wacht. 

 Assessment / Test (AS) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de kandidaat 

uitgenodigd is of moet worden voor een assessment of test bij de opdrachtgever óf 
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dat deze reeds plaats heeft gevonden maar u nog op een terugkoppeling over een 

vervolg wacht.  

 Arbeidsvoorwaardengesprek (AV) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat uitgenodigd is of moet worden voor een arbeidsvoorwaardengesprek bij de 

opdrachtgever óf dat dit gesprek reeds plaats heeft gevonden, maar u nog op een 

terugkoppeling over een vervolg wacht.  

De selectiefase eindigt bij de laatste ronde die uw kandidaat bij uw opdrachtgever heeft.  

Indien de kandidaat na het 1e gesprek wordt aangenomen, dan blijft de selectiefase dus op  

‘1e gesprek opdrachtgever’ staan. Indien de kandidaat na een assessment alsnog wordt  

afgewezen, dan blijft de selectiefase dus op ‘Assessment / Test’ staan. De uitkomst van de  

selectiefase houdt u in uw resultaatfase bij. De standaard procedurele statussen van de  

 

Resultaatfase in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Vervuld (VV) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de kandidaat is geplaatst 

bij de opdrachtgever.  

 Kandidaat teruggetrokken (KT) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor de vacature op 

basis van de selectiefase. Dit kan zowel om functie inhoudelijke redenen, 

arbeidsvoorwaardelijke redenen of externe redenen (kandidaat krijgt aanbieding 

elders) zijn.  

 Vacature ingetrokken (IG) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

sollicitatieprocedure eindigt omdat de vacature is ingetrokken.  

 Afgewezen opdrachtgever (AF) Deze status wordt gebruikt om aan te geven dat de 

kandidaat is afgewezen door de opdrachtgever op basis van de selectiefase.  

2.6 Dossier types  

Iedere kandidaat, vacature, relatie & contactpersoon in OTYS heeft een dossier. In dat  

dossier vindt u alle communicatie die met die kandidaat, relatie of contactpersoon is  

geweest. Zo worden ontvangen en verzonden e-mails automatisch in het betreffende dossier  

opgeslagen. Ook kunt u zelf zaken toevoegen aan dit dossier, zoals bijvoorbeeld notities en  

documenten.  

 

Indien u een notitie of een document toevoegt aan het dossier dan kunt u deze een typering  

geven. Hierdoor kunt u specifieke dossieritems sneller terugvinden en (indien u gebruik  

maakt van de OTYS Reporter) hier tevens op rapporteren.  

 

Per dossiertype kunt u aangeven in welk dossier deze terug moet komen. Hierdoor voorkomt  

u dat u bij een notitie van een kandidaat kunt kiezen voor ‘Bezoekverslag’. Dit maakt het  

gebruik van het systeem simpeler en overzichtelijker.  

 

De standaard dossiertypes in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Curriculum Vitae (kandidaat) 
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 Print Curriculum Vitae (kandidaat) 

 Paspoort (kandidaat) 

 Identiteitskaart (kandidaat) 

 Groene kaart (kandidaat) 

 Rijbewijs (kandidaat) 

 Werkvergunning (kandidaat) 

 BTW (kandidaat) 

 VAR (kandidaat) 

 VCA (kandidaat) 

 Contract (kandidaat) 

 Cold call (relatie & contactpersoon) 

 Gespreksverslag (kandidaat, relatie & contactpersoon)  

 Bezoekverslag (kandidaat, relatie & contactpersoon) 

 Contract / overeenkomst (kandidaat, relatie & contactpersoon) 

 Kopie legitimatiebewijs (kandidaat) 

 Overig (alle entiteiten) 

2.7 Status publicatie vacatures  

Vanuit OTYS doen wij veel zaken automatisch om uw vacatures optimaal aan Google aan te  

bieden, waardoor uw vacatures beter vindbaar zijn in Google. Hiervoor gebruiken wij onder  

andere de functietitel die u opgeeft bij de vacature. Als u dus bij de functietitel  

‘Accountmanager internationaal’ opgeeft, dan gaan wij uw vacature automatisch  

optimaliseren voor ‘vacature accountmanager internationaal’.  

 

We kunnen echter begrijpen dat u soms iets ‘extra’ wilt zeggen over de vacature,  

bijvoorbeeld dat u doorlopend voor de vacature werft of dat u meerdere kandidaten zoekt.  

Als u dan de functietitel aanpast in ‘Accountmanager internationaal – meerdere kandidaten  

gezocht’ zullen wij de SEO optimalisatie doen op ‘vacature accountmanager internationaal  

meerdere kandidaten gezocht’ en u kunt begrijpen dat er weinig kandidaten zijn die daar  

naar ‘Googlen’. Daarom kunt u bij een vacature bij ‘Status publicatie’ een extra status geven  

aan de vacature die zichtbaar gemaakt kan worden op uw website. Hierdoor kunt u  

kandidaten op bepaalde zaken wijzen, zonder dat dit ten koste gaat van de vindbaarheid van  

uw vacature.  

  

De standaard publicatie statussen in uw OTYS systeem zijn als volgt:  

 Doorlopende werving  

 Meerdere functies beschikbaar  

 Nieuw  

 Spoed  

 Vervuld  
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2.8 Overige statussen & typeringen  

Naast eerdergenoemde statussen en typeringen zijn er nog enkele andere zaken die wij  

flexibel voor u kunnen instellen. Deze zijn veel minder belangrijk voor uw workflow dan  

eerder genoemde statussen & types (veel van onze gebruikers gebruiken deze velden zelfs  

niet), maar dus wel aanpasbaar in uw systeem.  

 

Type contactpersonen  

Hier kan u de contactpersoon een typering (DMU) meegeven. De standaard types zijn:  

 Beïnvloeder  

 Beslisser  

 Coach  

 Gebruiker  

 Gemachtigde  

 

Vakgebied contactpersonen  

Hier kan u nog een aanvullend vakgebied opgeven, wat in het bijzonder handig kan zijn als de  

afdeling bijvoorbeeld ‘Directie’ of ‘MT’ is. De standaard vakgebieden zijn:  

 Finance  

 HR  

 ICT  

 Inkoop  

 Logistiek  

 Marketing  
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Hoofdstuk 3: Match criteria 

3.1 Algemeen  

Waar statussen & types de basis zijn van uw workflow match criteria ervoor dat de match  

tussen kandidaat en vacature het beste gemaakt kan worden. Deze kunnen zowel op uw  

website als in uw backoffice gebruikt worden.  

 

Op uw website kunnen deze bijvoorbeeld gebruikt worden door een kandidaat op eenvoudige  

wijze te laten zoeken naar bepaalde vacatures of om een kandidaat bepaalde kenmerken van  

zichzelf op te laten geven bij een sollicitatie.  

 

In uw back office kunnen deze bijvoorbeeld gebruikt worden om op basis van de match  

criteria die aan een vacature gekoppeld zijn, op zoek te gaan naar kandidaten die op een  

soortgelijke manier gelabeld zijn.  

 

3. 2 Matchen met matchcriteria  

Match criteria zijn de criteria die u aan kandidaten en vacatures kunt geven en vervolgens  

kunt gebruiken om deze te ‘matchen’. Zo kan u bij een vacature aangeven dat deze de functie  

‘PHP Programmeur’, werkervaring ‘5-10 jaar’ en regio ‘Gelderland’ heeft. Vervolgens kunt u  

eenvoudig vanuit uw vacature op zoek naar kandidaten met dezelfde kenmerken. Als er  

exacte matches zijn (PHP Programmeurs in Gelderland met 5 – 10 jaar ervaring) dan zal  

OTYS u dit direct laten weten. Als er geen of te weinig matches zijn dan kan u uw  

zoekopdracht aanpassen door bijvoorbeeld ook naar kandidaten te zoeken met 2 – 5 jaar  

ervaring of door regio Gelderland niet verplicht te maken.  

 

Doordat de match criteria een belangrijke rol zijn bij het maken van de match tussen  

kandidaat en vacature, spelen zij een essentiële rol in uw OTYS systeem. Een veel gemaakte  

fout is door bij een implementatie te veel match criteria in te stellen zodat ‘overal op gezocht  

kan worden’. Realiseert u zich daarom goed dat alles waarop u wilt zoeken zult moeten  

registreren. Onze ervaring leert dat als een klant 17 match criteria in stelt, deze vaak bij  

kandidaten in de dagelijkse praktijk beperkt worden ingevuld. Als slechts 50% van uw  

kandidaten een ‘Opleidingsrichting’ heeft ingevuld betekent dit dus dat bij een willekeurige  

(verplichte) search op het veld ‘Opleidingsrichting’ u standaard al de helft van de kandidaten  

uitsluit. Niet omdat deze kandidaten nooit een opleiding hebben gevolgd, maar simpelweg  

omdat u het niet geregistreerd heeft.  

 

Wij raden u dus aan om deze inrichting te beperken tot de zaken die voor u bij matching écht  

belangrijk zijn en vervolgens iedere kandidaat en vacature in uw systeem volledig te labelen  

(bij sollicitaties via de website kunt u aan uw kandidaten overigens vragen zichzelf te  

labelen). Ons advies is om maximaal 5 á 6 match criteria in te richten in uw systeem.  
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3.3 Ingerichte match criteria  

Vanuit OTYS hebben wij enkele standaard match criteria ingericht. Dit zijn standaard lijsten  

en zijn niet per definitie van toepassing op uw dienstverlening. Het zijn wél voor kandidaten  

herkenbare lijsten. Indien deze dus wel van toepassing zijn op uw dienstverlening dan  

adviseren wij u dan ook deze te hanteren.  

 

De standaard match criteria vanuit OTYS zijn:  

 Regio In welke regio is de vacature en in welke regio’s wil de kandidaat werken.  

 Gewenst aantal uren Wat is het aantal uren dat geldt voor de functie en hoeveel uren 

per week wil de kandidaat werken.  

 Functiegroep In welke functiegroep is de vacature en in welke functiegroepen wil de 

kandidaat werken en / of in welke functiegroepen heeft de kandidaat ervaring.  

 Opleidingsniveau Wat is het vereiste opleidingsniveau voor de functie en wat is het 

opleidingsniveau van de kandidaat. Het is verstandig om uzelf af te vragen of u hierbij 

het (hoogst) genoten opleidingsniveau, het (hoogst) afgeronde opleidingsniveau of een 

eigen inschatting van het opleidingsniveau wilt hanteren.  

 Werkervaring Wat is het vereiste aantal jaren werkervaring voor de functie en hoeveel 

werkervaring heeft de kandidaat. Het is verstandig om uzelf af te vragen welke 

(relevante) werkervaring u hierin mee neemt.  

 Dienstverband Wat is het dienstverband voor de functie en in welke dienstverbanden 

wil de kandidaat werkzaam zijn.  

 Salaris Wat is de salarisrange voor de functie en wat is de salarisrange van de 

kandidaat. Het is verstandig om uzelf af te vragen hoe u dit salaris exact definieert 

(bijvoorbeeld ‘bruto basis salaris per maand’).  

 Branche In welke branche is de vacature en in welke branches wil de kandidaat 

werken en / of in welke branches heeft de kandidaat ervaring. Dit zegt dus niets over 

de functie, maar over de omgeving (een ICT functie bij de Thuiszorg heeft als branche 

‘Zorg’). Let op: Deze lijst met branches zal tevens gebruikt worden in uw Relatie 

Manager om per relatie een branche aan te kunnen geven 

Naast bovenstaande 8 match criteria zijn er nog 9 ‘vrije’ match criteria beschikbaar voor  

eigen lijsten. U heeft daarmee 17 match criteria tot uw beschikking, maar zoals eerder  

aangegeven is het ons zeer dringende advies om hier maximaal 5 á 6 van te gebruiken. Het  

risico van een niet volledig correcte registratie (en daardoor een beperkte search) is bij een  

groot aantal match criteria vele malen groter.  

 

Graag horen wij van u welke match criteria voor u van toepassing zijn. In de bij u  

aangeleverde Excel-sheet kunt u deze wijzigingen doorgeven.  

 

3.4 Vrije match criteria  

Zoals aan het begin van deze paragraaf vermeld heeft u naast de standaard OTYS match  

criteria, tevens verschillende vrije match criteria. Deze kunt u gebruiken indien er in uw  
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situatie bijvoorbeeld nog belangrijke match criteria zijn die niet in onze standaard criteria  

naar voren komen (bijvoorbeeld vakspecifieke certificaten).  

 

U kunt deze match criteria en hun inhoud doorgeven via de bij u aangeleverde Excel sheet.  

Wel benadrukken wij u graag nogmaals het advies om in totaal maximaal 5 á 6 match criteria  

in te richten in uw systeem.  

 

3.5 Matchcriteria uitgewerkt  

Match criterium Regio 

De standaard waarden van match criterium Regio zijn:  

 Drenthe  

 Flevoland  

 Friesland  

 Gelderland  

 Groningen  

 Limburg  

 Noord-Brabant  

 Noord-Holland  

 Overijssel  

 Utrecht  

 Zeeland  

 Zuid-Holland  

 Internationaal   

Match criterium Gewenst aantal uren 

De standaard waarden van match criterium Gewenst aantal uren zijn:  

 < 20 uur  

 20 - 24 uur  

 24 - 32 uur  

 32 - 36 uur  

 36 - 40 uur  

Match criterium Opleidingsniveau 

De standaard waarden van match criterium Opleidingsniveau zijn:  

 Voortgezet onderwijs  

 LBO  

 MBO  

 HBO  

 WO  

Match criterium Werkervaring 

De standaard waarden van match criterium Werkervaring zijn:  

 Starter  
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 Medior  

 Senior  

Match criterium Dienstverband 

De standaard waarden van match criterium Dienstverband zijn:  

 Detachering  

 Freelance / Interim  

 Stage  

 Uitzenden  

 Vast  

Match criterium Salaris 

De standaard waarden van match criterium Salaris zijn:  

 < 2000 EUR  

 2000 – 2500 EUR  

 2500 – 3000 EUR  

 3000 – 3500 EUR  

 3500 – 4000 EUR  

 4000 – 4500 EUR  

 4500 – 5000 EUR  

 > 5000 EUR  

Match criterium Branche 

De standaard waarden van match criterium Branche zijn:  

 Accountancy/administratiekantoor  

 Advies/consultancy/interimmanagement  

 Bank- en verzekeringswezen  

 Bouw/installatie/vastgoed  

 Communicatie  

 Detailhandel/winkel  

 FMCG  

 Gezondheidszorg/welzijn  

 Grafisch  

 Handel/groothandel  

 Horeca/recreatie/toerisme  

 ICT  

 Industrie  

 Juridisch  

 Kunst en cultuur  

 Landbouw/visserij  

 Logistiek  

 Marketing  

 Non profit  

 Onderwijs/opleiding  
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 Overheid  

 Productie  

 Recruitment  

 Sales  

 Techniek  

 Telecom  

 Wetenschap en onderzoek  

 Zakelijke dienstverlening  

 

Match criteria verdelen over categorieën  

Ieder match criterium kan in principe een onbeperkt aantal waarden bevatten. Toch  

adviseren wij u om dit beperkt te houden. Het is immers zowel voor uw kandidaten als voor  

uw backoffice gebruikers niet gebruiksvriendelijk om een keuzelijst met 500 opties  

voorgeschoteld te krijgen. Dit zorgt in de meeste gevallen wederom voor een gebrekkige  

resultaten en daardoor beperkingen in uw search mogelijkheden.  

 

Indien u toch besluit om een groot aantal waarden te hanteren is het mogelijk om de  

verschillende waarden te verdelen over categorieën. Als u een van de vrije match criteria  

gebruikt om functies te definiëren en een lijst van 80 functies heeft (zoals ‘PHP  

Programmeur’ en ‘Controller’), dan is het wellicht handig om deze functies te verdelen in 4 á  

5 categorieën (zoals ‘ICT’ en ‘Finance’). Op deze manier kan een kandidaat en een back office  

gebruiker sneller de waarden vinden, omdat deze verdeeld zijn over categorieën. 

  

U kunt deze categorieën aangeven bij het bepalen van de waarden van de match criteria in de  

bij u aangeleverde Excel sheet. Deze categorisering is in de meeste gevallen niet van  

toepassing omdat het ons advies is om het aantal waarden beperkt te houden.  
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Hoofdstuk 4: CRM & tekstvelden  

4.1 Algemeen  

In OTYS kunt u in uw Relatie Manager veel informatie vastleggen over zowel de relaties als  

over de contactpersonen. Hierin hebben we rekening gehouden met allerlei standaardvelden  

die voor de meeste van onze klanten van toepassing zijn.  

 

Het kan echter zijn dat u van uw relaties of contactpersonen nog extra specifieke gegevens  

wilt bijhouden. OTYS heeft daarom bij relaties & contactpersonen de mogelijkheid om hier  

zelf velden aan toe te voegen. Hiervoor zijn twee verschillende type velden: CRM &  

tekstvelden.  

 

Graag benadrukken we dat ook hier geldt dat het instellen van dit soort velden erg eenvoudig  

is, maar dat de meeste tijd gaat zitten in het registreren van deze gegevens bij iedere relatie  

en/of contactpersoon. Laat dus alleen deze velden aanmaken indien er een urgente behoefte  

voor bestaat en ga niet ‘registreren omdat het kan’.  

 

4.2 CRM  

Via de CRM optie kunt u zelf keuzelijsten maken voor uw relaties en contactpersonen. Zo  

kunt u bijvoorbeeld de keuzelijst ‘Hobbies’ maken bij contactpersonen met als mogelijke  

waarden 'Golf’, ‘Voetbal’ en ‘Literatuur’.  

 

Het voordeel van zo’n keuzelijst is dat u er op kan zoeken. Als u een golfdag organiseert kunt  

u dus een zoekopdracht maken naar alle actieve opdrachtgevers met contactpersonen die  

‘Golf’ als hobby hebben. Het nadeel van zo’n keuzelijst is dat gebruikers gebonden zijn aan  

de voorgelegde keuzes. Als een contactpersoon als hobby ‘Voetbal’ heeft en een enorme  

Feyenoord aanhanger is, kunt u dit laatste niet kwijt in deze CRM inrichting.  

 

Indien u wilt dat wij CRM criteria voor u aanmaken, kunt u dit aangeven via de bij u  

aangeleverde Excel sheet. Graag benadrukken wij nogmaals om alleen deze velden aan te  

laten maken indien er een urgente behoefte voor bestaat.  

 

4.3 Tekstvelden  

Via de Tekstvelden optie kunt u zelf vrije tekstvelden maken voor uw relaties en  

contactpersonen. U zou het eerder genoemde voorbeeld ‘Hobbies’ dus ook als tekstveld  

kunnen aanmaken.  

 

Het voordeel van zo’n tekstveld is dat gebruikers in kunnen vullen wat ze maar willen. Er kan  

dus aangegeven worden dat de hobby voetbal is, de lievelingsclub Feyenoord en zelfs de  

lievelingsspelers kunnen op deze manier in OTYS opgegeven worden. Het nadeel is dat u in  
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deze velden niet kunt zoeken. Indien u wilt dat wij tekstvelden voor u aanmaken, kunt u dit 

aangeven via de bij u aangeleverde Excel sheet. Graag benadrukken wij nogmaals om alleen 

deze velden aan te laten maken indien er een urgente behoefte voor bestaat.  
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Hoofdstuk 5: Indelingen  

5.1 Algemeen  

Het is mogelijk om zowel de volgorde van een kandidaat detail als de indeling van een  

vacature detail (in zowel de backoffice als op de website) aan te passen. Wij hebben de  

kandidaat- & vacaturevelden in een zo’n logisch mogelijke volgorde geplaatst, maar wellicht  

zijn er in uw situatie bepaalde velden belangrijker en wilt u deze dus ‘hoger’ weergeven.  

 

5.2 Tekstvelden vacature  

Uw vacature bestaat uit verschillende tekstvelden. Deze velden gebruikt u om uw vacature in  

te voeren in OTYS en om deze weer te geven op uw site. De standaard volgorde van deze  

velden is als volgt:  

 Functie omschrijving  

 Functie eisen  

 Bedrijfsprofiel  

 Arbeidsvoorwaarden  

Klassiek beginnen vacature details met een bedrijfsprofiel en eventueel bedrijfscultuur.  

Onze ervaring leert echter dat kandidaten in eerste instantie meer geïnteresseerd zijn in de  

inhoud van de functie. Daarom plaatsen wij de functie omschrijving en de functie eisen  

standaard bovenin. Daarnaast is het uit SEO overwegingen (Google vindt dat wat hoger in een  

pagina staat ‘belangrijker’ dan wat lager in een pagina staat) verstandig om deze velden  

bovenin te plaatsen.  

 

Indien u verwacht bij een vacature niet snel een separate bedrijfscultuur op te geven, dan  

hoeft u deze niet uit de indeling te verwijderen. De subkopjes zullen op de site alleen getoond  

worden als het veld ook daadwerkelijk informatie bevat.  

 

Uit SEO overwegingen kan er ook gekozen worden om de functienaam standaard terug te  

laten komen in deze subkopjes:  

 Vacature <functietitel>  

 Profiel <functietitel>  

 Bedrijfsprofiel  

 Bedrijfscultuur  

 Arbeidsvoorwaarden  

Graag horen wij van u welke indeling voor tekstvelden vacatures wij kunnen hanteren. In de  

bij u aangeleverde Excel sheet kunt u eventuele wijzigingen doorgeven.  
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5.3 Tekstvelden CV view  

Als u in de backoffice van OTYS een kandidaat opent dan ziet u alle relevante gegevens over  

de kandidaat in beeld. Deze gegevens zijn op een bepaalde wijze gesorteerd zodat de meest  

relevante gegevens bovenin staan. De standaard volgorde van deze velden is als volgt:  

 Sollicitaties  

 Korte omschrijving  

 Werkervaring  

 Opleidingen  

 Vaardigheden  

 Hobbies & referenties  

 Persoonlijk bericht  

 Uitgebreide informatie  

Onze ervaring is dat deze volgorde voor vrijwel alle klanten de meest logische is. Indien u  

twijfelt of dit voor u ook het geval is, adviseren wij om te beginnen met deze volgorde. U kunt  

deze op een later moment nog altijd zelf aanpassen. Indien u nu direct al zeker weet dat u  

hier een andere volgorde in wilt, dan kan u dit in de bij u aangeleverde Excel sheet aangeven.  

 

5.4 Tekstvelden opmerkingen  

Iedere kandidaat heeft een dossier waarin u notities over de kandidaat kunt opslaan. Het kan  

echter ook zijn dat u een aantal algemene opmerkingen over uw kandidaat in OTYS wilt  

zetten die u snel naar voren kunt halen. Bijvoorbeeld de indruk die een kandidaat op u heeft  

achtergelaten na een intake. Hiervoor hebben we in het kandidaatdetail een aparte pagina  

met Opmerkingen. Verschillende van onze klanten gebruiken deze om als ‘intakeverslag’  

hun ervaringen over een kandidaat vast te leggen.  

 

De standaard benamingen en volgorde van deze velden is als volgt:  

 LinkedIn Summary  

 Opmerkingen algemeen  

 Opmerkingen sociale indruk  

 Opmerkingen werkervaring  

 Opmerkingen opleidingen  

 Opmerkingen motivatie  

 Opmerkingen regio  

 Opmerkingen overige  

Indien u een wijziging wilt in de volgorde of benamingen van deze velden, dan kan u dit in de  

bij u aangeleverde Excel sheet aangeven. Het is tevens mogelijk om velden te  

verwijderen/verbergen, maar niet mogelijk om extra velden toe te voegen.  
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Hoofdstuk 6: Vragensets  

6.1 Algemeen  

Als kandidaten op uw website solliciteren moeten zij verschillende vragen beantwoorden.  

Hoe meer vragen u uw kandidaten laat beantwoorden, des te completer de kandidaat in OTYS  

verschijnt. Echter een langer sollicitatieformulier zal ook voor een lagere ‘conversie’ zorgen  

(hoe langer het formulier, des te eerder kandidaten zullen afhaken).  

U kunt zelf bepalen hoeveel en welke vragen u wilt stellen als kandidaten solliciteren op uw  

website. Dit wordt bij OTYS via ‘Vragensets’ ingeregeld.  

 

6.2 Soorten vragensets  

Het is als Key-user mogelijk om zelf vragensets aan te maken en deze te koppelen aan een  

specifieke vacature. Zo kunt u in principe bij iedere vacature andere vragen stellen die exact  

van toepassing zijn op die vacature. In de meeste gevallen is het echter verstandiger om een  

aantal goede standaard vragensets te hebben die voor alle sollicitaties toepasbaar zijn.  

Van deze standaard vragensets zijn er in OTYS verschillende soorten:  

 Open sollicitatie vragenset Dit zijn de vragen die aan een kandidaat worden gesteld als 

deze een open sollicitatie op de website doet. Deze vragenset wordt tevens gebruikt 

voor vacature sollicitaties tenzij u aan de desbetreffende vacature een specifieke 

vragenset heeft gekoppeld. De Open sollicitatie vragenset is derhalve de belangrijkste 

vragenset in uw systeem.  

 LinkedIn vragenset Indien u kandidaten in staat stelt om via LinkedIn te solliciteren 

ontvangt OTYS na de autorisatie in de LinkedIn omgeving de voornaam, achternaam, 

omschrijving (summary), foto, opleidingen en werkervaring van de kandidaat. Goede 

kans dat u echter nog aanvullende gegevens van deze kandidaat wilt ontvangen. 

Daarom keert de kandidaat na een LinkedIn autorisatie terug in het 

sollicitatieformulier waar deze aanvullende gegevens ingevuld kunnen worden. 

Welke gegevens dit zijn bepaalt u in de LinkedIn vragenset.  

 Textkernel vragenset Indien u kandidaten in staat stelt om met behulp van hun CV het 

sollicitatieformulier in te vullen, dan zal Textkernel het CV van de kandidaat 

verwerken en alle velden zo compleet mogelijk invullen. Omdat Textkernel een 

geautomatiseerd proces is en rond de 80% van deze gegevens goed verwerkt (en dus 

rond de 20% niet goed verwerkt) is het verstandig om de kandidaat bepaalde 

gegevens te laten controleren. Daarom keert de kandidaat na een Textkernel 

extractie terug in het sollicitatieformulier waar deze gegevens gecontroleerd en 

aangevuld kunnen worden. Welke gegevens dit zijn bepaalt u in de Textkernel 

vragenset.  

 Bekende kandidaat vragenset Indien een kandidaat is ingelogd en reageert op een 

vacature, dan heeft u meestal al de gegevens van de kandidaat. Er zullen derhalve 

standaard alleen naar eventuele vacature specifieke vragen gesteld worden (zoals 

bijvoorbeeld een vacature specifieke motivatie) en niet naar de bestaande gegevens. 

Indien u toch wilt dat een bestaande kandidaat bepaalde gegevens controleert en 
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eventueel wijzigt of aanvult, dan kan u dit aangeven in de Bekende kandidaten 

vragenset.  

 Mijn gegevens vragenset Zodra een kandidaat is ingelogd kan deze in de profielpagina 

bepaalde gegevens aanpassen. Hierdoor kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 

kandidaat een relatief laagdrempelige inschrijving heeft, maar vervolgens getriggerd 

wordt om in de profielpagina extra gegevens in te vullen. Om de kandidaat daarin aan 

te moedigen kunnen we aan ieder veld in de mijn gegevens vragenset een percentage 

koppelen. De percentages van alle velden moeten in totaal op 100% uitkomen (een 

volledig profiel). OTYS zal de kandidaat op de profielpagina dan tips geven om het 

profiel verder te verrijken (‘Jouw profiel is nu voor 80% compleet. Voeg jouw pasfoto 

toe om naar de 85% te gaan.’)  

In de bij u aangeleverde Excel sheet kunt u zien welke vragen bij welke soorten vragensets  

naar voren komen. Indien u hierin wijzigingen wilt aanbrengen kun u deze hier aangeven.  

 

6.3 Soorten vragen  

U heeft vanuit OTYS een groot aantal vragen die u kunt stellen aan kandidaten. Hierbij kunt u  

kiezen uit de volgende vragen:  

 Voornaam  

 Tussenvoegsel  

 Achternaam  

 Achtervoegsels  

 Geslacht  

 Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Telefoonnummer  

 Mobiel nummer  

 E-mailadres  

 CV upload veld  

 Foto upload  

 Documenten upload  

 Algemene motivatie  

 Vacature specifieke motivatie  

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats  

 Nationaliteit  

 Taal  

 Burgerlijke staat  

 Beschikbaar per  

 Opzegtermijn  

 Rijbewijs  

 Rijbewijs kopie  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   8 augustus 2013 

 Bezit auto  

 Opleidingen  

 Werkervaring  

 Vaardigheden  

 Hobbies & referenties  

 Website  

 Bijnaam  

 Link naar profiel pagina  

 Instant messenger ID  

 Social networks  

 Dienstplicht  

 Geloof  

 Opmerkingen  

 Korte omschrijving  

 Persoonlijk bericht  

 Bankrekening nummer  

 Bankrekening tenaamstelling  

 BSN nummer  

 Paspoort nummer  

 Paspoort geldig tot  

 Paspoort kopie  

 ID kaart nummer  

 ID kaart geldig tot  

 ID kaart kopie  

 Verblijfsvergunning nummer  

 Verblijfsvergunning geldig tot  

 Verblijfsvergunning kopie  

 Werkvergunning nummer  

 Werkvergunning geldig tot  

 Werkvergunning kopie  

 BTW nummer  

 Personeelsnummer  

Daarnaast is het tevens mogelijk om alle match criteria aan de kandidaten als vraag te  

stellen. Hierdoor labelt de kandidaat zichzelf, dit verlaagt uw administratieve last en  

verhoogt de kwaliteit van uw database.  

 

Ondanks dat u ziet dat er heel erg veel mogelijk is, begrijpt u hopelijk dat u zeker niet al deze  

vragen moet stellen. Maak hierin bewuste keuzes van de informatie die voor u belangrijk is  

en onthoud dat iedere vraag die u extra stelt u uiteindelijk minder kandidaten zal opleveren.  

 

6.4 Pagina’s  

Het is tevens mogelijk om de vragen te verdelen over verschillende pagina’s. Als u veel  
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vragen stelt aan een nieuwe kandidaat kunt u op deze manier drie kortere formulieren tonen  

in plaats van één langer formulier.  

 

Het is onze ervaring dat veel kandidaten een sollicitatieformulier op één pagina prettiger  

vinden dan verschillende stappen. Indien u toch gebruik wilt maken van de verschillende  

stappen dan adviseren wij u wel dit duidelijk aan te geven bij de kandidaat (het is erg  

vervelend om je ergens voor te registreren en steeds een nieuwe pagina te ontdekken,  

zonder dat je weet hoe ver je in de registratie bent).  

 

De pagina’s die in de Mijn gegevens vragenset gebruikt worden zullen weergegeven worden  

als aparte menu opties in het kandidaat profiel. Op deze plek is het derhalve juist wel aan te  

raden om de vragen over verschillende pagina’s te verdelen.  

 

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen op de standaard in te richten pagina’s in de vragenset  

dan kan dit. In de bijgeleverde Excel sheet kunt u aangeven welke vragen onder welke  

pagina’s verdeeld moeten worden.  

 

6.5 Validaties  

Per vraag kunt u ook nog bepaalde validaties instellen. De belangrijkste validatie is of een  

veld een verplicht veld is of dat het geen verplicht veld is.  

In de bij u aangeleverde Excel sheet kunt u aangeven welke velden verplicht zijn. Indien er  

nog bijzondere validaties bij bepaalde velden moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld een controle  

op een geldige postcode of een maximum aantal in te voeren karakters), dan kan u dit  

overleggen met uw projectconsultant tijdens de Project Startup.  
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Hoofdstuk 7: Commercieel CV 

7.1 Algemeen  

Als alle gegevens in OTYS correct zijn ingevoerd, is het eenvoudig om vanuit OTYS een  

commercieel CV met uw logo en adresgegevens te genereren. Dit is het CV dat u kunt  

gebruiken om kandidaten aan opdrachtgevers voor te stellen in een vast format. U kunt dit  

commercieel CV eenvoudig vanuit OTYS genereren en uitvoeren als Word-document, e-mail  

of e-mail met Word-bijlage. Voorwaarde hierbij is wel dat de gegevens correct in OTYS staan. 

 

7.2 Templates  

Vanuit OTYS is het mogelijk om verschillende templates voor commerciële CV’s te maken. Zo  

kunt u bijvoorbeeld een ‘Anoniem met CV profiel’ template maken, een ‘Standaard CV’  

template en een ‘Verkort anoniem CV’ template.  

 

7.3 Mogelijke velden  

In de verschillende templates kunt u veel velden van de kandidaat opnemen. Hierbij kunt u  

kiezen uit de volgende velden:  

 Titel  

 Voorletters  

 Voornaam  

 Tussenvoegsel  

 Achternaam  

 Achtervoegsels  

 Voornaam + Tussenvoegsel + Achternaam  

 Voorletters + Tussenvoegsel + Achternaam  

 Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Land  

 Taal  

 Telefoonnummer  

 Mobiel nummer  

 E-mailadres  

 Website  

 Geslacht  

 Leeftijd  

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats  

 Burgelijke staat  

 Rijbewijs  

 Bezit auto  
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 Opleidingen  

 Werkervaring  

 Vaardigheden  

 Hobbies & referenties  

 Sociale netwerken  

 Korte omschrijving  

 Persoonlijk bericht  

 Nationaliteit  

 Geloof  

 Dienstplicht  

 Bankrekening nummer  

 BSN nummer  

 Paspoort nummer  

 Paspoort geldig tot  

 Verblijfsvergunning nummer  

 Verblijfsvergunning geldig tot  

 Werkvergunning nummer  

 Werkvergunning geldig tot  

 BTW nummer  

 Personeelsnummer  

 Beschikbaar per  

 Opzegtermijn  

 Referentienummer  

 Invoerdatum  

 Laatste wijzigingsdatum  

 Status  

 Consultant naam  

 Consultant telefoonnummer  

 Consultant mobiel nummer  

 Consultant e-mailadres  

Daarnaast is het mogelijk om in het template eigen koppen, eigen subkoppen, eigen tekst,  

lege regels en horizontale lijnen te plaatsen.  

 

Tenslotte is het ook mogelijk om de match criteria van de kandidaat in dit template te tonen.  

In de bij u aangeleverde Excel-sheet vindt u drie uitgewerkte CV templates. U kunt in elk  

template desgewenst wijzigingen doorgeven. 


