M E E T I N G CO LU M N

DEVIL
Op tv en in de bioscoop wordt momenteel een grappig reclamefilmpje vertoond waarin niet de
werkgever maar de werknemer het sollicitatieproces bepaalt. HR-managers en CEO’s die gespannen
op een rijtje in een gang zitten te wachten totdat zij zichzelf mogen presenteren aan de werkzoekende. Fictie? Ben bang van niet. De vraag overstijgt ruim het aanbod en dit heeft zo z’n gevolgen.
De afgelopen jaren hebben LinkedIn en 101 vacaturesites een dominante positie veroverd in vraag
en aanbod, maar of dit nou zo’n fantastische verbetering is? Persoonlijk verlang ik ernstig terug
naar de tijd waarin je een vacature plaatste in de dikke zaterdageditie van lands meest gelezen
krant, De Telegraaf. Fan van deze krant of niet, de zaterdagochtend was hét moment dat werkgever
en werknemer elkaar vonden. Dat was simpel doch doeltreffend.
Nu dool ik rond op al die sites om de juiste kandidaten te vinden, a hell of a job! In deze tijd waarin
schaarste de arbeidsmarkt tiranniseert, is wezenlijk iets veranderd: de houding van de werkzoekende. Het is overduidelijk dat de werkzoekende zich in het luilekkerland bevindt van een likkebaardend aanbod van banen. Aan werkgeverskant is in de wanhopige jacht naar nieuwe medewerkers zo langzamerhand niets meer te gek. Wat wil je? Zeg het maar. Net afgestudeerd en gelijk een
leidinggevende functie met topsalaris, drie halve dagen per week en het liefst vanuit huis? Tuurlijk.
Het wachten is op de werkgever die een huis biedt en ook nog eens de huur betaalt. Oh, wacht even,
die zijn er al…?
Het is dus eenvoudig te verklaren waarom veel werkzoekenden zich een wonderlijke attitude aanmeten waarbij normen en waarden blijkbaar vervagen. Zij wanen zich immers onaantastbaar in de
snoepwinkel van banen. En dan is er nog iets. Een ervaren recruiter vertelde mij dat iedere kandidaat 80% liegt van wat zij/hij zegt of zaken mooier voorspiegelt dan ze zijn. Dat is een ernstig hoog
cijfer.
De vacature die wij plaatsten, leverde tot nu toe zo’n 35 reacties op. Daarvan konden 15 gelijk de
prullenbak in. Ja, inclusion & diversity is het toverwoord, maar iemand die vanuit Zuidoost-Azië
solliciteert en gelijk een werkvergunning vraagt, daar ga ik niet aan beginnen. Of de man die op

11

zijn foto het glas heft en in polonaise loopt, gaat mij ook te ver… ofschoon nu ik er nogmaals over
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nadenk, wat vrolijkheid op de werkvloer geen kwaad kan. Dan nog een hele trits aan cv’s voornamelijk in het Engels van generatie Y die zichzelf echt helemaal geweldig vindt. Waarvan hun lijst
met competenties langer is dan hun opleiding geduurd heeft. Origineel, het zij gezegd: citizen of
the world, devil of detail, guardian of the big picture, ambassador of customer journey, problem solver. Wauw.
Zonder meer om razend enthousiast van te worden, ware het niet dat de meesten niet eens de
moeite nemen om te reageren op een bericht, voortijdig afhaken (zonder bericht) of het geplande
interview glad vergeten. ‘Met wie ook weer? Hospi Lounge Partners zei u (je)? Oeps, was dat gesprek
vandaag dan? Ik had toch afgezegd?’ Nee, dat had je niet, devil...
Terwijl ik verwoede pogingen doe om de krenten uit die dikke brij te vissen, word ik ondertussen bestookt door recruiters en start-ups die voor mij die ideale sollicitant kunnen vinden. Helaas:
de beloning is niet te betalen. En de man die mij vanochtend spontaan benaderde met het goede
nieuws dé perfecte kandidaat voor mijn hotel (?) gevonden te hebben, wordt ‘m ook niet. Dan maar
deze kans pakken: ben jij die angel of detail, preventer of problems and citizen of Amsterdam? Bel
mij!
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