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NIEUW 

SELECTIEGESPREKKEN MET EXTRA DIMENSIE 

Human Profiling in selectiegesprekken 
 
Een praktische training voor iedereen die op zoek is naar een steviger basis voor selectiebeslissingen 
en de STAR-methodiek al goed in de vingers heeft. Vergroot de waarde van selectie interviews door 
ook lichaamstaal als informatiebron te gebruiken. Inconsistentie tussen lichaamstaal (houding, 
beweging, stem en micro-expressies) en tegelijkertijd uitgesproken woorden levert, mits goed 
geïnterpreteerd, de selecteur een schat aan waardevolle informatie. 
 
Wat is de focus? 
Bij het selecteren van (externe of interne) kandidaten neem je voor de organisatie belangrijke 
beslissingen, gebaseerd op informatie die door anderen is verstrekt.  
Hoe krijg je alle relevante informatie boven tafel, hoe beoordeel je die en …. hoe weet je of de 
informatie betrouwbaar en volledig is? Hoe verklein je de kans op verkeerde besluiten? 
Op die aspecten ligt in deze training de focus. 
 
Resultaten?  
• Je hebt je vaardigheid in STAR-gesprekken aangescherpt 
• Je kunt competenties zuiver beoordelen en je oordeel beargumenteren 
• Je kunt motivatie en ambitie goed achterhalen 
• Je kiest bij kandidaten met zeer uiteenlopende communicatieve vaardigheden de juiste aanpak.  
• Je kunt lichaamstaal in combinatie met woorden brengen, waardoor je meer ’diepte’ in de 

informatie ziet, een extra dimensie  
• Je achterhaalt snel de intenties van de ander en kunt overtuiging en argumentatie onderscheiden 

van misleiding door tekenen van bedrog te herkennen 
• Je verwerft meer informatie, van betere kwaliteit, in kortere tijd 
 
Voor wie?  
Voor gevorderde selecteurs (HR-professionals en lijnmanagers) die meer zoeken dan een opfrisser 
van de STAR-methodiek, die een extra dimensie willen leren toepassen in hun gesprekken en die een 
solide grond voor hun selectiebesluit zoeken. De geleerde gespreksvaardigheden zijn ook toe te 
passen in andere gespreksvormen waarbij (strategische) keuzes, adviezen en beslissingen aan de 
orde zijn. 
 
Door wie? 
De training wordt verzorgd door Dorien Waasdorp en Gert-Jan Schenau, ervaren trainers met een 
brede achtergrond in HR-management, training en begeleiding. 
 
Belangrijke informatie 
De training vindt plaats op een nader te bepalen datum in Gorinchem bij CPM Nederland, Stationsweg 
35 (goed bereikbaar met openbaar vervoer en met voldoende parkeergelegenheid). Aanvang 9.00 
uur, afsluiting om 16.30 uur. 
De deelnamekosten bedragen € 475,-- per persoon (exclusief btw). Iedere tweede of volgende 
deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 350,-- per persoon (exclusief btw). 
Voor inschrijving: bel Debby van Haaften, tel. 0183 766010, of mail debby.vanhaaften@cpm-hrm.nl. 


